
RECURSO

À Gramadotur
Av. Borges de Medeiros, 4111 – Gramado -RS
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2021 

SE7E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº. 
40.356.949/0001-43, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 600 – Centro – Canela/RS, telefone (54) 
3282-2739, e-mail: folha@folhadecanela.com.br, tendo examinado o presente pregão, vem 
apresentar recurso quanto à sua desclassificação, conforme informado no sistema eletrônico Portal 
de Compras Públicas, conforme segue:

20/08/2021 13:49:38 - Sistema - Motivo: Em análise à documentação apresentada pela
empresa SE7E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, foi constatado o seguinte problema: - 
Ausência da certidão negativa de falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede do
licitante. A certidão juntada pela empresa no presente processo licitatório não é a competente para
comprovação do exigido no instrumento convocatório. Para tanto, a empresa deveria ter emitido a 
certidão de falências. Diante do exposto, a empresa será inabilitada por descumprimento das 
exigências editalícias. 

Outrossim, declara que:

De acordo com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, repudia-se o 
formalismo excessivo nas licitações, a despeito da necessária vinculação ao instrumento 
convocatório, pois o procedimento administrativo possui como intuito a obtenção da melhor 
proposta para a Administração e, sem ofender a isonomia, o formalismo deve ser moderado.
 No caso presente, a Certidão Judicial Cível Negativa, por obviedade de razões, abrange também a
existência, ou não, de processos falimentares, tratando-se de certidão gênero, da qual a certidão
negativa de falências e concordatas é espécie. Isso quer dizer que, existisse qualquer processo de
falência ou concordata, a certidão judicial cível restaria positiva. Isso pode ser verificado, inclusive,
pelo fato de ambas as certidões receberem a mesma denominação pelo Poder Judiciário: "Certidão
Judicial Cível Negativa". 
Ou seja, reveste-se de elevado rigor formalístico a decisão que excluiu a empresa recorrente do
processo licitatório, por supostamente não atender aos requisitos editalícios.
É  preciso  destacar,  ademais,  que  pode  a  Administração  Pública  proceder  a  diligências  para
complementar documentos não entregues pelo licitante, nos casos em que tais documentos estão
disponíveis pela internet, como no caso em concreto, em que a certidão negativa de falências e
concordatas pode ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul  (https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-
antecedentes-e-certidoes/).
Tal postura, aliás, decorre do previsto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
Referida norma concretiza os princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material,
constituindo-se em um vetor para a atividade da Administração licitante.



O fato é que deve-se privilegiar os princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade
material, por força dos quais aspectos formais não podem se sobrepor à realidade. 
Ao enfrentar a questão, Marçal Justen Filho leciona, citando situação análoga a presente: 

"Há uma forte tendência ao reconhecimento de que defeitos puramente formais
poderão  ser  sanados,  especialmente  quando  não  existir  controvérsias
relativamente à situação fática. Assim, a apresentação de certidão destinada a
comprovar situação inquestionável, constante em cadastros públicos, tende a ser
admitida.  Se  o  sujeito  não se  encontra  falido,  mas  deixou  de  apresentar  o
documento  adequado,  seria  um  formalismo  excessivo  promover  a  sua
inabilitação.” (grifos nossos)

Neste sentido há precedente do Tribunal de Contas da União:

REPRESENTAÇÃO  FORMULADA  POR  LICITANTE.  SUPOSTAS
IRREGULARIDADES  PRATICADAS  PELAS  (OMISSIS).  INCLUSÃO  DE
CERTIDÃO  EXTRAÍDA PELA INTERNET DURANTE A SESSÃO  PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.  CONHECIMENTO.  NEGADO  PROVIMENTO.
ARQUIVAMENTO.  [...]  Relatório  do  Ministro  Relator...  À  vista  dos  preços
inferiores  cotados  pela  empresa,  a  Pregoeira,  no  uso  de  suas  atribuições  e
conforme  item 9.10 do  Edital  (vide  item 2.2  supra)  e  art.  11,  inciso  XIII  do
Decreto nº 3.555/2000, autorizou a extração da documentação pela Internet na
sessão. 7. Cumpre informar que tal certidão é rotineiramente fornecida no site da
Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional/Ministério  da  Fazenda,  bastando
preencher os campos indicados com o número do CNPJ e o nome completo da
empresa. Ademais, a veracidade das informações constantes da dita certidão ou
da manutenção da condição ‘negativa’ pode ser conferida, a qualquer momento,
na  página  http://www.pgfn.fazenda.gov.br,  não  persistindo  dúvidas  quanto  à
autenticidade e validade do documento assim obtido. (TCU, Acórdão nº 1758/03)

Também na mesma linha, cumpre citar precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

"À Administração Pública  é  lícito  proceder  a  diligências  para averiguar  se os
licitantes  estão  em  situação  de  regularidade  fiscal.  As  diligências  para
esclarecimento  no  curso  de  procedimento  licitatório  visam  impor  segurança
jurídica à decisão a ser proferida, em homenagem aos princípios da legalidade, da
igualdade, da verdade material e da guarda aos ditames do edital. Comprovação
da  regularidade  fiscal  que  impera.  Ausência  de  qualquer  ilegalidade  no
procedimento  licitatório."  (MS  nº  12.762,  Rel.  Min.  José  Delgado,  DJ  de
16.06.2008)

Ainda, nesse exato sentido o recente Parecer nº 18.051/20 da Procuradoria do Domínio Público
Estadual  da  Procuradoria-Geral  do  Estado,  da  lavra  da  Procuradora  Helena  Beatriz  Cesarino
Mendes Coelho:

CENTRAL  DE  LICITAÇÕES  –  CELIC  –  PREGÃO  -PROCEDIMENTO  DE
PENALIZAÇÃO  DE  LICITANTES  –  CONDUTA  FALTOSA  –  DEIXAR  DE
APRESENTAR  DOCUMENTO  OU  APRESENTAR  DOCUMENTO
INCOMPLETO – ARTIGO 7º DA LEI Nº 10.520/02 - INCIDÊNCIA 1. Legal a
aplicação  de  penalidades  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública Estadual nos casos em que o licitante deixa de apresentar
documento  exigido  no  edital.  Não  é  feita  qualquer  diferenciação  entre  as
hipóteses de documento único ou complementar. Portanto, cabe à CELIC aplicar



o art.  7º  da  Lei  nº  10.520/02  em todos os  casos.  Tal  entendimento  encontra
amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bem
como do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. 2. Com
base nos princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material,
conclui-se  pela  legalidade  de  a  Administração  efetuar  diligências
administrativas  para  completar  documentação  não  entregue  pelo  licitante,
quando estes documentos estão disponíveis na internet,  podendo consultar o
sítio  eletrônico  oficial  do  órgão  emitente  da  certidão  e  comprovar  a
regularidade do licitante. Nesse caso, descabido será penalizar o licitante, pois
a falta estará devida e legitimamente suprida pela Administração Pública.

Com essas considerações, à luz dos princípios do formalismo moderado e da busca pela
verdade material, conclui-se pela ilegalidade da exclusão da recorrente do certame, eis que, além da
documentação  fornecida  ser  suficientes  para  a  comprovação  de  regularidade  da  empresa
concorrente,  este  órgão,  caso  entendesse  necessário,  poderia  ter  efetuado  as  diligências
administrativas para completar a documentação, eis que o documento mencionado  está disponível
na internet.

Solicito, desta forma, a desconsideração da inabilitação da empresa. Certo do 
atendimento deste pedido, desde já me coloco à disposição.

Atenciosamente, 

Canela, 20 de agosto de 2021. 

       Jair Francisco Martins da Rocha
Diretor da Folha – Comunicação Multimídia
WhatsApp: (54) 98433-0322 | francisco@folhadecanela.com.br
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