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O pregoeiro no uso da atribuição legal do artigo 43,§3º da Lei
8.666/93 e na forma do acórdão 2.159/2016 – TCU determino a
realização de diligência para esclarecimento e complementação de
informação para um adequado cumprimento da legislação sem
restrição da competitividade do certame e sem a incorrência de
ilegalidade por interpretação equivocada da legislação e do Edital.
A cláusula 6.1.2, alínea “E” do edital em epígrafe deve ser
interpretada e cumprida de forma sistemática com artigo 29 inciso III
da Lei 8.666/93.
Aqui se transcreve o teor da cláusula 6.1.2, alínea “E” do edital em
epígrafe: “6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
e) Certidão Negativa da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da
Licitante, bem como de certidão negativa da fazenda do município
de Volta Grande – MG, acompanhada dos comprovantes de
recolhimento de ISSQN de notas fiscais emitidas nos últimos 05
(cinco) anos em face de tomadores de serviços sediados no
município de Volta Grande – MG ou do próprio do município de
Volta Grande – MG, como tomador de serviço”.
Nesse sentido, é importante transcrever o artigo 43,§3º da Lei
8.666/93:

Art. 43.A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
(...)

§ 3º.É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.
O artigo 29, III, da Lei 8.666/93 tem a seguinte redação:

Art. 29.A documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, conforme o
caso, consistirá em: (Redação dada pela Lei nº
12.440, de 2011) (Vigência)
(...)
III-prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

O artigo 29, III, da Lei de Licitações determina que a prova da
regularidade fiscal se restringe a sede da licitação ou da sede de
sucursal/filial tendo em vista a exceção mediante disposta na redação
seguinte “... ou outra equivalente, na forma da lei”.
Por tal razão, a exigência da clausula 6.1.2, alínea “e” do Edital do
processo acima só se torna legal no caso de existência de
sucursal/filial das empresas licitante em Volta Grande-MG, pois, caso
contrário tal exigência se revela ilegal e desnecessária.
A norma que se extrai do texto da clausula 6.1.2, alínea “e” do Edital
do presente processo a par do disposto no inciso III do artigo 29 da
Lei Licitações é de que a exigência de prova de regularidade fiscal
com a Fazenda Municipal da sede da licitante, salvo no caso no caso
da equivalência na forma da lei que somente ocorre quanto às filiais e
sucursais.
Diante disso, determino a realização de diligência para apuração de
quais das empresas licitantes(Santos e Souza Soluções Públicas-LTDA
– CNPJ 14.759.578/0001-30, Victorino Figueiredo Construções E
Serviços Eireli -CNPJ 27.750.463/0001-27 e JR Construtora e
Serviços Eireli- CNPJ 28.491.248/0001-11) possuem filial ou sucursal
em Volta Grande-MG para a incidência da clausula 6.1.2, alínea “e”
do Edital do presente processo conforme artigo 29,III, da Lei 8666/93



e Acórdão 3192/2016- TCU mediante apresentação de declaração
específica firmada em cartório ou perante a Junta Comercial.
Determino como diligência que seja requisitado ao Secretário de
Fazenda de Volta Grande a informação se as empresas licitantes
possuem inscrição cadastral como filiais ou sucursal em Volta Grande-
MG.
Por fim, por força do artigo 43,§3º da Lei 8.666/93 e do artigo 43 da
Lei Complementar 123/2006 TORNO SEM EFEITO a decisão na
Ata da sessão de proposta e habilitação que concedeu prazo para que a
empresa JR Construtora e Serviços Eireli- CNPJ 28.491.248/0001-11
juntasse a CND de Volta Grande até a comprovação da eventual
existência de filial ou sucursal em Volta Grande na forma da diligência
determinada acima.
Volta Grande, 13 de Janeiro de 2020.
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