
 

ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA - ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

Processo licitatório nº 020/2022 

 

 

COLIX SOLUÇÕES PARA RESIDUOS LTDA - EPP, com sede a 

Rua Augusto Pereira Fragnani, nº 341 – Bairro Nova Divinéia – 

Araranguá – SC CEP 88905-322, inscrita no CNPJ sob nº 

05.869.279/0001-68, Inscrição estadual Estadual nº 254.720.595, 

representada neste ato pelo seu sócio Sr. ANDRÉ LUIZ NUNES 

FRANCISCO, CPF: 053.108319-59 domiciliado na cidade de 

Araranguá-SC, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com 

fundamento na Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar 123/06 e do 

Edital da Licitação  020/2022, propor a presente 

 

RECURSO 

 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

 

DOS FATOS 

Foi publicado o Edital de Licitação nº 20/2022 Tipo 

Pregão Eletrônico, pela Prefeitura Municipal de Nova Veneza-SC, 

sendo que a abertura foi prorrogada para o dia 25/04/2022, na 

qual foi ganha pela empresa ora Recorrente. Foi desclassificada 

pela falta de documentação do item 9.1 “f” do Edital, na qual 

pedia a certidão do SAJ.TJSC. 

Causou estranheza o fato de estar faltando tal 

documentação sendo que foi baixado no sistema do Banco do Brasil, 

no qual não tem mais acesso em virtude do contrato de prestação.  

Mesmo assim, enviou por email do município responsável 

pelo setor de licitações, sendo que tem 5 dias para sua juntada. 

  



 

A legislação prevê que o prazo para entrega de 

documentação por Micro e Pequenas empresa não pode ser óbice 

para desclassificação de processo licitatória, ainda mais se for 

sanado em 5 dias. 

Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 
microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.                   (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito        (Vide Lei nº 14.133, de 2021) 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.                  (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito        (Vide Lei nº 14.133, de 
2021 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.                    (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.                    (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção 
de efeito 

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

Ademais, tal documentação não pode pôr em risco um 

processo licitatório, posto que não é razoável nem proporcional, 

haja vista que o sistema SAJ não é mais usado, sendo que todos 

os processos ativos passaram para o sistema EPROC, no qual foi 

juntado antes do pregão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp155.htm#art11


 

 

Portanto, deve ser revisto a decisão de 

desclassificação, posto os motivos acima explanados. 

 

DOS REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

 

1 – Rever a decisão, para declarar a empresa COLIX como ganhadora 

do certame 20/2022. 

 

 

Nestes termos, 

 

Aguarda Deferimento. 

 

De Araranguá para Nova Veneza, 02 de maio de 2022. 

 

 

 

Representante Legal COLIX – 

CNPJ 05.869.279/0001-68 
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