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DECISÃO DE ATO IMPUGNATÓRIO AO EDITAL 

 

Processo Licitatório nº 03/2021 

Pregão Presencial nº 03/2021 

Conservação e limpeza predial da sede do Poder Legislativo 

 

O item 1.3 da Seção X do edital regente do certame em epígrafe está sendo impugnado pela 

potencial licitante proponente CONSERBRAS MULTI SERVIÇOS LTDA sob o argumento de que 

referido item não prevê a aceitabilidade da Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial para aquelas empresas que estejam nessa situação. 

 

Aduz que “(...) é uma sociedade empresária que está passando por um processo de 

recuperação judicial e se veria impossibilitada de participar do certame nos termos publicados”. 

Aduz, ainda, que “O posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU, do Superior Tribunal de 

Justiça e da Advocacia Geral da União, não permite impossibilitar empresas em situação de 

recuperação judicial de participar em processos licitatórios. Parecer recente do TCU foi explicitado 

no Acórdão 1201/2020, como exposto”. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Acolho a manifestação da assessoria jurídica no sentido de receber a peça intitulada como 

impugnação, não como tal, mas como Direito de Petição, uma vez que não foi cumprido na íntegra os 

pressupostos de admissibilidade constantes na Seção IV do edital, uma vez ausente a comprovação de 

que o subscritor do instrumento de procuração tem poderes para outorgar o referido instrumento, o 

que poderia ter sido demonstrado através de cópia do contrato social. 

 

Insurge a impugnante que o edital regente do pregão presencial afronta o princípio da 

competitividade pelo fato de que é exigido a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial e Falência para fins de comprovação da qualificação econômica financeira. 

 

Razão assiste à peticionária. Revendo o edital regente do certame verifico que o item ora 

combatido determina que a licitante apresente certidão negativa de recuperação judicial ou 

extrajudicial e falência. Como é sabido, o ordenamento jurídico, com a vigência da Lei 11.101, de 

2005, a conhecida Lei de Recuperação de Empresas e Falência substituiu o antigo Decreto-Lei nº 

7.661, de 1945, a chamada “Lei de Falência e Concordatas”, oferecendo maior transparência aos 

processos e melhor fiscalização dos credores, avalistas e o governo, sobretudo, possibilitando aquelas 

sociedades empresárias se recuperarem de seus fracassos administrativos e financeiros. 

 

Somado a isto, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos exatos termos do art. 47 da Lei 

11.101, de 2005. 
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A Corte de Contas Mineira já se posicionou a respeito da matéria decidindo que, apesar da 

lei de licitação não fazer referência à recuperação judicial e extrajudicial, a apresentação de certidão 

positiva não implica, de plano, a inabilitação da licitante em recuperação, vejamos. 

 

ENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

EXAMES DE IMAGEM, RADIOLÓGICOS E CONTRASTADOS.PROCEDÊNCIA 

PARCIAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE LICITANTE NA ENTIDADE 

DE CLASSE. IRREGULAR. NÃO FIXADA RESPONSABILIDADE. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO CERTAME. RECOMENDAÇÕES.1. (...).4. 

apresentação de certidão positiva de falência ou de recuperação judicial não 

implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação 

realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira 

da licitante. (Denúncia 986583 – Relator: Conselho Gilberto Diniz). Original sem 

grifo. 

 

Extrai-se da presente decisão o seguinte excerto: 

 

Nesse contexto, é possível concluir que a apresentação de certidão positiva, no 

respeitante à recuperação judicial, não pode resultar na inabilitação imediata de licitante, 

mas deve ser sucedida de avaliação dos demais requisitos de habilitação econômico-

financeira que, no caso de empresa nessa situação, deve abranger a verificação de que 

o Plano de Recuperação se encontra vigente e atende às exigências indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Por tudo exposto, entendo que não há irregularidade em se exigir a apresentação de 

certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, por força do inciso II do art. 31 

da Lei nº 8.666, de 1993; porém, a apresentação de certidão positiva não implica a 

inabilitação, de plano, de licitante que se enquadre nessa situação, cabendo ao pregoeiro 

ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade 

econômico-financeira do proponente. 

 

Registro, contudo, a ausência de comprovação, nos autos, de que licitante teria deixado 

de participar do certame por se encontrar em recuperação judicial ou de que, na hipótese 

de apresentação de certidão positiva, seria excluída, de plano, do certame. 

 

Recomendo à atual gestão que, nos futuros editais, faça constar cláusula que será 

exigido da empresa em recuperação judicial a apresentação de comprovação de que o 

plano de recuperação foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101, 

de 2005, bem como dos demais requisitos exigidos no edital, se for o caso, para 

comprovação da capacidade econômico-financeira do proponente. 

 

Contudo, deverá a licitante proponente que estiver em recuperação judicial comprovar 

a sua viabilidade econômica através da homologação pelo juízo competente do plano de recuperação, 

nos termos do art. 53, incisos I e II c/c art. 58 ambos da Lei nº 11.101, de 2005. 

 

Diante do exposto, hei por bem DEFERIR, como deferido está o pleito da peticionária 

para determinar à pregoeira que promova a alteração no edital regente do certame, permitindo a 

apresentação de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial e falência para afins de 

comprovação da qualificação econômica financeira. 
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Entretanto, juntamente com a certidão positiva deverá a licitante proponente 

apresentar a comprovação de sua viabilidade econômica através da homologação pelo juízo 

competente do plano de recuperação judicial. 

 

Não obstante a determinação para alterar o instrumento convocatório não afetar a 

elaboração da proposta comercial, entendo que a exigência inicial para fins de comprovação da 

qualificação econômica financeira afastou licitantes proponentes. Assim, em obediência ao comando 

do § 4º do art. 21 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta modalidade, 

determinou á pregoeira que seja redesignada data para apresentação dos envelopes, devendo ser 

observado o mesmo prazo inicialmente concedido e a mesma forma de publicação. 

 

Por fim, recomendo à pregoeira que faça constar no edital a faculdade das potenciais 

licitantes proponentes visitarem as dependências deste Poder Legislativo para tomarem conhecimento 

do local onde os serviços serão prestados. 

 

Intime-se a impugnante e demais interessados através de publicação no Diário Oficial 

Eletrônico deste Poder e demais meios de divulgação. 

 

Sete Lagoas, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

ALCIDES LONGO DE BARROS 

Presidente do Poder Legislativo 

 


