
JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07.05676

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2016 – SRP 028/2016

OBJETO: Aquisição De Material Permanente(Veiculo Tipo Passeio, Veiculo  Utilitário tipo

Pick-Up,  Veiculo  Utilitário  Tipo  Camionete  Cabine  Dupla  E  Veiculo  Utilitário  Tipo  Van

visando atender a Municipalidade.

RECORRENTE: NISSAN DO BRASIOL AUTOMÓVEIS LTDA

CONTESTADO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

 A  empresa  GENERAL  MOTORS  DO  BRASIL  LTDA,  interpôs  pedido  de

ESCLARECIMENTOS ao edital tempestivamente

Em resposta tal pedido foi encaminhado ao setor responsável pela elaboração do edital para

manifestação. Que emitiu o parecer: 

A empresa supracitada, faz o seguinte questionamento: Para fins de habilitação, além das
declarações constantes dos subitens 9.1.2  e 9.1.3,  quais  documentos deverão ser
apresentados pelos licitantes com regular inscrição no SICAF?

Conforme pode ser verificado no instrumento convocatório, os documentos que poderão ser
substituídos pelo SICAF são os elencados no subitem 9.2 (alíneas “a” a “c”) e  subitem
9.3 (alíneas “b” a “g”).

Para melhor entendimento, os documentos que poderão ser substituídos são os seguintes:

Subitem 9.2:

a) Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da  certidão  da  Junta
Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento  de eleição  de seus administradores.  No caso de alterações será admitido  o
estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil,  acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

Subitem 9.3

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
conjunta  de  débitos  relativos  a  tributos  federais  e  a  Divida  Ativa  da  União,  Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante  apresentação  de
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),  demonstrando  situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Exceto a documentação acima relacionada, o SICAF não substituirá os demais documentos
exigidos no instrumento convocatório.

Embora este setor, seja responsável pela elaboração do edital, podemos observar que de
acordo com o inciso  II,  art.  10 do Decreto Municipal  nº  10.300/06 e,  avocando ainda o
princípio  da  eficiência,  a  resposta  ao  questionamento  poderia  ter  sido  perfeitamente
prestada pelo pregoeiro, uma vez que a mesma dependia apenas de uma simples leitura.

Aproveitando a oportunidade e a título meramente informativo, o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, expediu a Orientação Normativa/SEGES nº 2, de 06 de junho de
2016 que trata da lista de verificação a ser adotada pelos pregoeiros e equipe de apoio nos
processos de aquisição de materiais e serviços. 

Sendo assim, entendemos que o edital não deva sofrer qualquer alteração.

Frisa-se que a resposta do setor responsável encontra-se juntada nos autos 

MARCOS AURELIO FURUKAWA

pregoeiro 
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