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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Pregão G-047/2018 - Processo nº 18476/2018 
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 
COM CONCESSÃO DE CILINDROS” 
 
 
A empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. inconformada  com 
sua inabilitação no Pregão acima, impetrou recurso alegando formalismo 
exagerado para sua inabilitação em face da certidão de FGTS ter sido 
apresentada com prazo de validade vencido.  
 
A empresa recorrida ATMOSFERA GASESS ESPECIAIS E EPI’S LTDA., em suas 
contrarrazões entendeu que a decisão recorrida de inabilitação da recorrente 
encontra respaldo no art. 29, inciso IV da Lei 8666/93.  
 
O Sr. Pregoeiro em suas alegações manteve o entendimento inicial e opinou 
pela improcedência do recurso. 
 
Destarte conforme consta dos autos do processo a cota do Sr. Pregoeiro bem 
elucidou a questão ao opinar da seguinte forma:  
 

“Não cabe razão à recorrente, eis que a Lei de Regência exige 
em seu rol de documentos de idoneidade fiscal a certidão 
negativa do CRF do FGTS. Exigência esta reproduzida no 
Edital deste pregão. 
 
Por sua vez a jurisprudência colacionada pela recorrente não 
atendem aos requisitos necessário a uma mudança de posição, 
pois dos “excessos” de formalismo nelas apontadas não 
guardam consonância com os fatos aqui debatidos. 
 
Da jurisprudência do STJ a primeira delas trata de caso 
envolvendo a modalidade de carta convite envolvendo a 
exigência de catálogos técnicos ou prospectos de sistema de ar 
condicionado. Nada a ver com a decisão exarada. O segundo, 
trata da dispensa de licença funcionamento pela Anvisa. Que 
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também não guarda a menor consonância com a matéria 
tratada nestes autos.  
 
As demais também nada tem a ver com os fatos narrados no 
presente processo pois a inabilitação guerreada se deu pelo 
descumprimento de cláusula do Edital  prevista na Lei 
8.666/93. 
 
Portanto não há se falar em “excesso de rigorismo” como 
pretende fazer crer a recorrente. 
 
Portanto, conforme consta às fls. 318, o CRF do FGTS tem o 
prazo de validade entre 30/05/2018 a 28/06/2018. Como a 
sessão de apreciação do pregão se deu em 17/07/2018 é 
evidente que o documento não está dentro do prazo previsto 
para comprovar sua idoneidade fiscal. 
 
Mesmo que não paire dúvidas sobre a boa situação fiscal da 
empresa, cabia a ela anexar no envelope de documentação a 
certidão dentro do prazo, pois nenhum outro documento se 
aceita posteriormente ao ato, a não ser em caso de 
microempresa e empresa de pequeno porte nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06.” 

 
Por sua vez a Secretaria de Assuntos Jurídicos entende não merecer reparo o 
entendimento adotado pelo Sr. Pregoeiro nos autos do processo licitatório e 
opinou pela improcedência do recurso. 
 
Ademais trata-se de ausência de documento comprobatório de idoneidade 
fiscal onde a licitante, que não é micro empresa ou EPP ressalve-se, deveria 
apresentar a certidão por ocasião da apreciação de sua documentação dentro 
do prazo de validade, como o exige a Lei 8666/93 em seu art. 29, inciso IV da 
Lei 8666/93. 
 
Assim sendo, pelos motivos expostos acima, julgo improcedente o recurso 
apresentado pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 
 
À adjudicação e homologação do certame. 
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Taboão da Serra, 06 de agosto de 2018. 
 
 
TAKASHI SUGUINO 
Secretário de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


