
RESPOSTA  AO  PEDIDO  DE  PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  NOS  MOLDES  DA  LEI
123/2006 NO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2017

Bom  dia  Senhor(a)  licitante,  conforme  solicitado,

estamos concedendo mais 05(cinco) dias, nos termos do Art. 43, §§

1º e 2º da 123/2006 e suas alterações;

Art. 43. As microempresas e as empresas de

pequeno porte, por  ocasião  da  participação  em

certames licitatórios,  deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação

de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que

esta  apresente  alguma  restrição. (Redação  dada

pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção

de efeito [Grifo nosso]

§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da

regularidade  fiscal e trabalhista, será

assegurado o prazo de cinco dias úteis,  cujo

termo inicial corresponderá ao momento em que o

proponente  for  declarado  vencedor  do  certame,

prorrogável  por  igual  período,  a  critério  da

administração  pública, para  regularização  da

documentação, para pagamento ou parcelamento do

débito e  para  emissão  de  eventuais  certidões

negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidão

negativa.  (Redação dada pela Lei Complementar nº

155, de 2016) Produção de efeito[Grifo nosso]

 §  2o A  não-regularização  da  documentação,  no

prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666,
de  21  de  junho  de  1993,  sendo  facultado  à
Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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[Grifo nosso]

Porém, a não regularização das certidões sua empresa
ficará sujeita as sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993 e item 9.6.7 do edital, bem como as prevista
no Art. 7º da Federal 10.520/02;

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário
em  assinado  contrato,  aceitar  ou retirar  o
instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo
estabelecido pela  administração,  caracteriza  o
descumprimento   total   da  obrigação  assumida,
sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas.

9.6.7.  A  não  regularização  da  documentação

implicará  decadência  do  direito  à  contratação,

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da

Lei 8.666/93 e neste Edital, sendo facultado à

Administração  convocar  os  licitantes

remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para

assinatura  do  contrato  ou  instrumento

equivalente.

Art.  7º  Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de

validade  da  sua  proposta,  não  celebrar  o

contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar

documentação  falsa  exigida  para  o  certame,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto,

não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na

execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo

inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  ficará

impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  União,

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será

descredenciado  no  Sicaf,  ou  nos  sistemas  de

cadastramento de fornecedores a que se refere o

inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de

até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas

previstas em edital e no contrato e das demais

cominações legais.



Se faz necessário informar das penalidades, em razão do

representante  da  empresa,  desde  a  publicação  do  edital  da

licitação  de  seu  interesse,  já  começar  a  trabalhar  na

regulamentação de sua documentação, pois como se pode observar,

houve prazo suficiente para regulamentação, como se pode observar,

foi publicado em 05/09/2017, ou seja, mais de 30(trinta dias para

a regulamentação.

Destarte, deferimos o pedido, a bem do princípio da

economicidade, da Legalidade e demais princípios correlatos aos

procedimentos licitatórios.

Porto Velho – RO, 13 de outubro de 2017

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA
     Pregoeira


