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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO A EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/DPE/PI 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 07 de novembro de 2022. 

1.2. A empresa SERVI-SAN LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.855.175/0001-67, apresentou 

pedido de esclarecimento aos termos do edital no dia 01 de novembro de 2022, às 14:19. Tendo 

em vista que a petição foi encaminhada fora no horário de expediente deste órgão, considera-

se recebido o pedido no dia 03 de novembro de 2022 (dia útil subsequente). Em observância ao 

prazo estabelecido no Edital de 03 (três) dia úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública. Ainda que, INTEMPESTIVA o referido pedido de esclarecimento, passa-se a tecer 

as seguintes considerações. 

 

2. DAS ALEGAÇÕES E ANÁLISE DO MÉRITO 

2.1. Cuida-se de esclarecimento aos termos do edital apresentado pela empresa 

supramencionada com vistas a esclarecer pontos constantes no Edital. 

2.2. Cumpre registrar que esta Defensoria Pública, quando da elaboração de seus processos 

licitatórios alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública, 

elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, 

especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao 

Princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, 

primando pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a 

serem prestados.  

2.3. Em suma, busca-se esclarecer os seguintes pontos dispostos no Edital, passemos a 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00303.002364/2022-33 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AUXILIAR 

DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E MOTOBOY, 

A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/DPE/PI 

 SOLICITANTE: SERVI-SAN LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.855.175/0001-67 
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análise detida da impugnação. 

 

3. DO FATOS APRESENTADOS PELA IMPUGNANTE 

Em suma empresa alega a existência de vícios no Edital com relação aos documentos de 

qualificação financeira. 

A empresa ora impugnante apresentou impugnação aos itens 6.2 “b” e 11.9.1 do Edital, que 

trata da qualificação financeira, especificamente, da exigência de Certidão negativa de falência 

ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Argumenta que 

“empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar de licitações desde 

que comprovem na fase de habilitação, possuir viabilidade econômica. 

Aduz que a recuperação judicial, instituída pela Lei 11.101/2005, tem por objetivo principal 

viabilizar a superação da crise econômico financeira da empresa a fim de permitir a sua 

manutenção, promovendo a sua preservação, consoante se extrai do art. 47 da referida norma. 

Pois bem. 

5. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

As exigências editalícias devem caracterizar-se, em essência, como um processo competitivo 

direcionado a dois objetivos a ser perseguidos em qualquer procedimento de licitação: 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e assegurar aos possíveis 

interessados tratamento isonômico. 

O Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 14/2022/DPE/PI, traz quanto à qualificação financeira, a 

seguinte exigência: 

11.9.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o 

caso, 

igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da 

sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

Afigura-se que a certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, 

da Lei 8.666, de 1993. 

Dessa forma, é notório que a lei 8.666/93 exige que o licitante demonstre idoneidade econômica 

e financeira, a fim de que possa participar de procedimentos licitatórios. De fato, o empresário, 

ao requerer a recuperação judicial está confessando a sua situação de crise financeira, de 
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instabilidade econômica, o que, necessariamente, não se pode presumir que esteja 

desqualificado para participar de qualquer licitação. 

Assim, não restam dúvidas que a exigência de certidão negativa é compatível com a necessária 

verificação da saúde financeira dos licitantes, e está longe de ser descabida ou absurda, 

revestindo-se, ao contrário, de razoabilidade evidente, dado que a existência de dívidas liquidas, 

vencidas e não pagas pelo devedor, contribuem para a formação de um juízo objetivo e 

fundamentado a respeito da capacidade econômico financeira do licitante. 

O Tribunal de Contas da União entende ser possível a participação em licitações de empresas 

que, a despeito de estarem em processo de recuperação judicial e não poderem apresentar 

certidão negativa, ampararem-se em certidão emitida pela instância judicial competente, que 

certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 

licitatório, nos termos da Lei n. 8.666/93. 

Trata-se do acórdão n. 8.271/2011, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, que 

teve como Relator o Ministro Aroldo Cedraz, que traz a seguinte recomendação: 

“ Dar ciência à Superintendência Regional do SNIT do Espírito Santo que, em suas licitações, 

é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica 

e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93”. 

Neste mesmo sentido, posicionou-se o Tribunal de Contas do Espírito Santo, cuja conclusão no 

Acórdão TC 001/2013 (Processo TC 6947/2012) passa-se a transcrever: 

“Ante o exposto e considerando o processo de recuperação judicial como sentença 

homologatória do plano de recuperação não é motivo, por si só, para exclusão de empresa de 

procedimento licitatório, voto pela procedência parcial da presente Representação. 

Ademais certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à 

comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-

financeira. A exigência de certidão negativa de recuperação judicial é ainda válida como forma 

do pregoeiro ou da comissão de licitação avaliar a capacidade econômico-financeira, mas não 

em substituição à certidão negativa de concordata, e sim como um indicativo da situação em 

que se encontra a licitante.  

Caso a empresa arrematante se encontre em Processo de Recuperação Judicial, esta deverá 

apresentar a certidão emitida pelo Juízo competente certificando que a empresa encontra-se 
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apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a 

Administração Pública. 

Uma vez comprovado o atendimento de todos os requisitos tidos como mínimos e 

indispensáveis para cumprir o futuro contrato, não há motivos para afastar a licitante que está 

em recuperação judicial e com plano de recuperação acolhido devendo demonstrar os demais 

requisitos para a habilitação econômico-financeira no momento oportuno para tal.  

Cumpre salientar ainda que, a sessão de disputa ocorrerá por meio da Plataforma do Governo - 

Compras Governamentais em que a empresa apresenta os documentos de habilitação e proposta 

até o dia marcado para a disputa, e nesse momento não há restrição neste sistema para a 

participação da empresa, mesmo que em recuperação judicial. A análise quanto à qualificação 

econômico-financeiro da empresa será feita em momento posterior, e por essa razão não há 

prejuízo quanto à competitividade do certame.  

Diante do exposto, não se vislumbra a necessidade de alteração dos termos do Edital em 

questão, visto que a apresentação de certidão positiva de recuperação judicial não conduz à 

inabilitação de plano da licitante, juntamente à certidão positiva, o licitante deve apresentar o 

plano de recuperação deferido, cujo conteúdo certifique a existência de condições mínimas 

indispensáveis à execução do contrato, só então é possível habilitá-lo nesse quesito. 

6. CONCLUSÃO 

Pelo exposto e a pela pertinência dos fundamentos trazidos na presente peça, esta Pregoeira, 

com lastro nos posicionamentos levantados conhece da impugnação apresentada, para, no 

mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo inalterado o Edital e seus anexos referentes 

ao Pregão Eletrônico SRP nº 14/2022/DPE/PI. 

Por fim, registre-se que a presente impugnação foi apreciada antes da realização da sessão 

pública. 

Teresina/PI, 04 de novembro de 2022 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira CPL/DPE/PI 
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