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? NASMAN IND. COM. E CONSTRUÇÕES LTDA.

ILUSTRÍSSIMO(A) SR(A). PREFEITO DO MUNICÍPIO
HORIZONTE/SP — DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
EDITAL 102/2020
PROCESSO Nº 169/2020
Tipo: Menor Preço

NASMAN INDUSTRIA COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, com sede na Rua Ricardo Ramos, nº 620 — Bairro Fabrício — CEP: 38065-380 — Uberaba
—MG,, inscrita no CNPJ sob o nº: 66.208.760/0001-05, neste ato tepresentada por seu sócio Carlos
Alberto Leal Manzan, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF-MF sob o nº:
406.314.606-59, por intermédio de seu Procurador, que esta subscreve, vem, à presença dessa
Douta Comissão Especial de Licitação, oferecer, com fundamento no artigo 41, $1º da Lei n.º
8.666/93 a presente IMPUGNAÇÃOna conformidade das razões que seguem.

1. PRELIMINARMENTE

11 -DA'TEMPESTIVIDADE:

É de se assinalar que a presente insutreição se
encontta TEMPESTIVA, uma vez que protocolada até o dia 22 /07/2020, conforme subitem 14.3
do Edital, junto à Divisão de Licitações e Contratos, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho,
nº, 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, conforme previsto no Art. 41, $1º da Lei n.º
8.666/93.

12-DO PRAZO PARA RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO:

Como regra, a impugnação ao edital não tem
efeito suspensivo em telação à realização do certame. Mas, é obrigação da comissão delicitação
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NASMAN IND, COM, E CONSTRUÇÕES LTDA.

tespondê-la, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da sua interposição junto àAdministração Pública, como determina o $1º, do artigo 41 da Lei n.º 8.666/93: ,

“Art, 41, À Administração não pode descumprir as normase condições do edital,
ao qual se achaestritamente vinculada,

$ fo Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação pot
itregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco)
dias úteis antes da data fixada pata a abertura dos envelopes de habilitação,
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no $ to do art. 113.”

No caso em concreto, a impugnação está sendo
interposta no dia 20/07/2020, ou seja, antes do 2º dia útil fixado como termo final pata o protocolo
de impugnações ao edital — 22/07/2020. ,

Dessa forma, a Comissão Permanente de licitação
deverá apresentar tesposta, no máximo até o dia 23// 07 /2020 (terceiro dia útil após a apresentação
da impugnação), sob pena de invalidação do certame, pois, diante do silêncio testará inviável à
formulação adequadae satisfatória das propostas.

Isso por que o silêncio injustificado da
Administração Pública caracteriza omissão abusiva, pois, além de restringir a competitividade do
certame, ainda ofende o interesse público, pois afronta o Princípio Constitucional da Publicidade,
cuja finalidade é atribuir transparência e permitir o controle e fiscalização do Estado por toda à
coletividade. ,

Portanto, a presente impugnação deverá ser
respondida por esta Comissão de Licitação até o dia 23/07/2020, na forma do $1º do artigo 41
da Lei n.º 8.666/93, sob pena de se instaurar a ilegalidade, com a consequente anulação do Edital
de Licitação nº: 021/2020. :

2. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A PRESENTE IMPUGNAÇÃO:

Trata-se de Licitação que será realizada na
modalidade: “CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO”, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada para execução de OBRAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO no
município de Novo Horizonte - SP, com fornecimento de todo imaterial, mão de obra,
equipamentos essenciais necessários; conforme projetos, memorial descritivo, plano de trabalho,
orçamento e cronograma físico financeiro, constituindo partes integrantes desta Tomadade Preços.CONVÊNIO Nº 132/2019 — PROCESSO DEIRAN-SP Nº 3335451/2019 CELEBRADO
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ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN-SP E o
MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE — SP. ,

. Ocorre que, a impugnante ao tomar
conhecimento do Certame n.º 021/2020, e ao analisar detalhadamente os seus termos, observou
a existência de questão que, se continuada, poderá afrontar sobtemaneira os pressupostos legais
insertos na Lei n.º 8.666/93, bem como Princípios Fundamentais da otdem jurídica.

À licitação constitui um procedimento “que se
destina precipuamente, a selecionar a proposta mais vantajosa pata a Administração Pública
gatantindo aos potenciais contratados o tespeito aos ptincípios insertos no attigo 3.º -da Lei n.º
8.666/93: :

“Art, 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
ptincípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
cortelatos.” (grifo nosso)

Dessa forma, todas as vezes que são avetiguadas
itregulatidades ou mesmo item que possam vit a macular o catáter competitivo dalicitação, cabe a
parte interessada contestar os termos do edital.

Nesse diapasão, é que a impugnante vem
formalmente impugnar o subitem 3.3,4., letra “b”, do Item II, no que tange à Qualificação
Econômico-financeira - Da Documentação; o qual informa o seguinte:

' voo

“TI - DA DOCUMENTAÇÃO:
(5) .3.3.4, - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

(.)
b) — Certidão Negativa de Falência ou de tecuperação Judicial e
extrajudicial, expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede da
licitante.” .

Às condições e exigências estabelecidas no
subitem acima destacados que impedem a Licitante a participar na presente licitação, estando em
recuperação judicial, não pode prosperar.

Rua Ricardo Ramos, nº 620 - Bairro Fabrício - Telefax (34) 3312-0305
Pam DONAR 00N Dk ema Raso Taio manmem 1EN em urm mem ma

EMPRESA
GERTIFICAL

2



Lama

NASMAN IND, COM. E CONSTRUÇÕES LTDA.

Como se percebe, o edital impede a participação
da Licitante que se encontra em tecuperação judicial, não inserta na Lei 8.666/93, qual seja,
“Recuperação Judicial”, bem como aftonta o attigo 3º da Lei 8.666/93, no ponto em que trata dos
Princípios da igualdade e legalidade, e pot fim, o Princípio da Preservação da Empresa, insculpido
na Lei 11.101/05. ,

241-DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA- .IGUALDADE: o
A Lei Federal nº. 10.406/2002 que instituiu o

Código Civil foi estrututada sob três princípios basilares: eticidade, sociabilidade e opetabilidade,
Os quais deram nova toupagem 20 códex. É

Notavelmente verifica-se que o Código Civil,
ttata com bastante cautela a questão social da pessoa jutídica, inclusive da empresa que passa por
situação que enseja processo de recuperação judicial, cujo procedimento é especificamente-tratado
na Lei 11.101/2005. E

Deve-se ponderar, que diante das dificuldades
enftentadas pela empresa em fase de recuperação judicial, e que busca, todavia se manter no
mercado econômico, mister se faz o direito dessa empresa em patticipar dé processos de licitação,
em tazão, da busca em se manter no imercado e também de seu quadro de funcionários, verificando-
se assim o Princípio da Isonomia em detrimento das demais licitantes.

À recuperação judicial é o instituto tesguardado
pela Lei nº 11.101/2005 para possibilitar a reabilitação de uma empresa que enfrenta um petíodo
de anotimalidade financeira entre seus ativos e passivos a fim de se manter ativa no tmercado,
preservar os empregos e a sua função social,

Nesse sentido, Campinho pondera sobte a
viabilização de superação do estado de crise motivado nointetesse da preservação da empresa:

“O instituto da recuperação vem desenhado justamente com o objetivo de
promover a viabilização da superação desse estado de crise, motivado pot um
interesse na preservação da empresa desenvolvida pelo devedor. Enfatize-se a
figura da emptesa sob a ótica de uma unidade econômica que interessa manter,
como um centto de equilíbrio econômico-social. É teconhecidamente, fonte
produtora de bens, serviços, empregos e tributos que gatantem o
desenvolvimento econômico e social de um país. À sua manutenção consiste em
conservar o “ativo social” por ela gerado. A empresa não intetessa apenasa seu
titular — o emptesário —, masa diversos outros atores do palco econômico, como
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Nivel CA”

os trabalhadores, investidores, fotnecedotes, instituições de crédito, ao Estado,
e, em suíma, aos agentes econômicos em geral. Por isso é que a solução para a
crise da empresa passa por um estágio de equilíbrio dos intetesses públicos,
coletivos e privados gue nela convivem”. (CAMPINHO, 2012, p.126)

Destarte, a recuperação judicial deve propiciar a
teabilitação da emptesa em crise através do equilíbrio dos interesses públicos e privados inseridos
nesse processo. ,

. Ademais, é pacificado o entendimento pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ, da aplicação da recuperação judicial como meio de
manutenção da empresa que atravessa um período de debilidade econômica por-ser de interesse
público. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II DO CPC NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA.
FALÊNCIA. INTERESSE. PÚBLICO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. À recuperação judicial visa a continuidade de empresa em crise econômico-
financeira. Tem pot fonte a função social da empresa, desempenhada pela
atividade produtiva, buscando-se manter emptegos, sem abalos à: ordem
econômica. Bla pressupõe um plano de recuperação judicial, que devetá set
aptovado pelo Juiz, vinculando todos os credores; todavia, descumprindo-se as
obrigações assumidas no plano, qualquer credor poderá requerer a falência: 2.
Tal como é lícito a qualquer ctedor formular o pedido de falência, tambémoédesistir do pedido antes de decretada a quebra, ainda no'campo da recuperação
judicial, pois, enquanto perdura a recuperação judicial, os interesses
prevalecentes são os privados, os interesses patrimoniais dos credores,
embasados pelo interesse sócial de que a empresa se mantenha. 3. Recutso
especial conhecido em patte e provido.”
(REsp 1408973/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETIT,Rel. p/ Acórdão Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, “TERCEIRA TURMA, julgado “em
11/03/2014, DJe 13/06/2014).

Ora, se a Licitante é discriminada por se
encontrar em processo de Recuperação Judicial, e ainda, se sua atividade produtiva possui como
fonte de tenda o fornecimento de serviços públicos, e que depende da licitação pata a manutenção
de seus ativos, como usufruit então das benesses da Lei, que lhe concede o favot legal pata o seu
soetguimento? Sua exclusão, neste sentido, frustra o próprio espírito da Lei.

Pad aêNEN O
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À empresa em Recuperação Judicial NãO é umaempresa falida, e no caso da Licitante, concomitantemente ao seu status de RecupetandaJudicial, ou seja, na vigência da Recuperação Judicial, possui vários contratos vigentes comEntidades e órgãos públicos, estindo regularmente sendo cumpridos e concluídos, sendo estes:

a) Contrato Nº 32/2016. — SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEMINDUSTRIAL - SENAI PAULÍNIA, assinado em 05/04/2017, entre em 05/09/2019.b) Contrato Nº 10/2016, — SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -JANDIRA, assinado em25/07/2016, entregue em 16/05/2018. Ec) Contrato Nº 29/2016 — SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — MOGO DAS CRUZES,assinado em 05/04/2016, enttegue em 07/05/2019. É

9 Contrato Nº 36/2015. - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SÃO JOSÉ DO RIOPRETO,assinado em 23 /09/2015, obra concluída e entregue em 24/10/2017.e) Contrato Nº 48/2016. — SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA — SÃO CARLOS,assinado em 06/01/2017, entregue em 13/07/2018.
:£ Contrato Nº 143 /2015. — PREFEITURA MUNICIPAL DE; SANTA CRUZ“ DASPALMEIRAS,assinado em 31 /08/2015, em execução. o

8) Contrato Nº 173 /2019 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA-MG,assinado em 17/09/ 2019, em execução.
h) Contrato Nº 027 /2020 — PREFEITURA MUN: ICIPAL DE SANTA JULIANA-MG,assinado em 02/01/' 2020, em execução.
à) Contrato Nº 022/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA:MG;assinado em 20/08/2019, em execução.) Contrato Nº 39/2020 — PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÍSSIMO-MG, assinadoem 13/03/2020, aguardando ordem de serviço pata início da execução.

. Portanto, neste sentido, o impedimento deempresas em Recuperação Judicial, pata participação em Processo Licitatório, viola, ainda, oPrincípio da Isonomia,eis que discrimina a Empresa em tecuperação judicial em detrimento asoutras licitantes, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico pátrio.

. Atestando e tatificando a condição econômico-financeira da Requerente, junta neste ato, cópia do Alvará expedido pelo Juízo da RecuperaçãoJudicial — Processo: 5004988-80.2017.8.13.0701, dando conta de sua idoneidadee condições parapatticipação em processos licitatórios, o que também ratifica a posição do TCU — Tribunal deContas da União, por ocasião da decisão proferida no acórdão de nº: 8271/2011 - 2º Câmara —Relator: Aroido Cedraz — cf cópia anexa, nos seguintes termos:

€.. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado do EspíritoSanto que, em suas licitações, é possível a participação de empresa em

by—
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recuperação judicial, desde que ampatada em certidão emitida “pela
instância judicial competente, que certifique que a interessada estã apta
econômicae financeiramente a participar de procedimento licitatório nos
termosda Lei 8.666/93.” (grifo nosso)

Ademais, a interessada, nos autos da Ação de
Recuperação Judicial, teve seu Plano de Recuperação Judicial Homologado pelo juízo
competente, na data de 21/05/2019, conforme sentença em anexo, a qual demonstra, inclusive;
que a Recupetanda comprovou nos autos sua viabilidade econômico-financeira, fiscal, tributária e
trabalhista por meio de documentos. ,

Importa ressaltar que, dada a real situação éim que
se encontram as Empresas, a Administração Pública, seja direta ou indireta, tem admitido à
patticipação de empresas que se encontram em recuperação judicial em seus certames, conforme
cópias dos editais e consulta pública do DNIT em anexo. :

Observando-se esta ponderação, apresentada
pela própria Licitante, pot ocasião de sua IMPUGNAÇÃO, apresentada no Processo Licitatório
de Pregão Presencial nº: 377/18-PMM,é que a Prefeitura Municipal de Maringá-PR., teviu sua
exigência, e dando provimento à impugnação apresentada, deu provimento à mesma patá-retitar
a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Recuperação Judicial — cf. cópia anexa.

Importa ressaltar, inclusive, que neste Prócesso
Licitatório a Licitante sagrou-se vencedora em 2 Lotes do Objeto licitado — cf. cópia anexa,bem como executou e entregou a obra — cf. cópia anexa.

. Desta forma, impedir a patticipação da Licitante,
que se encontra em Recuperação Judicial no certame, viola o Princípio da Isonomia, “eis quedisctiminam a Empresa em recuperação judicial em detrimento a outros patticipantes do processo.

2.2 - DA INOBSERVAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:

Como consta: do: Edital, as Condições :: de
Participação estabelecidas pela a Comissão Permanente de Licitação, veda a participação da
Licitante no processo licitatório por encontra-se em tecupetação judicial,

Hodietnamente, os editais de licitação, como no
caso, pteveem a exigência de apresentação de certidão negativa que englobe as situações de
recuperação judicial, fazendo uma interpretação extensiva ao instituto da concordata.

AvastW Éia
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Ocorre que, no tocante a contratação de
emptesas tecuperandas com o podet público,a legislação vigente não traz nenhum requisito parasua permissão, só estabelece que deva set apresentada certidão negativa de falência ou concordata
pata habilitação em processo adininistrativo licitatório, conforme a tedação doartigo 31, II da Lei
nº 8.666/93,ix verbis: ” o

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-finânceira
limitar-se-á a:

()
IH - certidão negativa de falência ou concordata. expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução pattimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.” (grifo nosso)

. Em um cenário de recuperação judicial, as
empresas que têm. como principal fonte de teceita o oferecimento de mão de obra serviços.e a
contratação com o poder público, como é o caso daLicitante, depatam-se com uma batteita no
seu processo de restabelecimento econômico pot fragilizar a manutenção de seus ativos diante do
petígo da impossibilidade de participar de licitação e de apresentar a certidão acima citada, pois, os
editais de licitação preveem a exigência de apresentação de certidão negativa queenglobei.as
situações de recuperação judicial fazendo uma interpretação extensiva ao instituto da concordata.

Embora o rol do artigo 31 da Lei 8.666/93 seja
taxativo,a apresentação da certidão negativa de falência ou concordata exigida pela inteligência do
inciso IL do mesmo códex é suficiente para ensejar a discussão da possibilidade de empresas em
tecuperação judicial participarem ou não de processos licitatórios.

- O conflito entre a real comprovação da
TN qualificação econômico-financeita da licitante e a capacidade de manutenção dos ativos e da sua

função social, deve sex analisado no caso concreto a fim de determinar a melhor aplicação da Lei
nº 11.101/2005 frente aos interesses do Poder Público e da sociedade civil.

Como já mencionado anteriormente, a Licitante
encontra-se em Recuperação Judicial.

Todavia, até por ter sua atividade produtiva,
exclusivamente, como fonte de tenda no fornecimento de serviços públicos, e dependente de
licitação pata a manutenção de seus ativos, possuí vários contratos vigentes com Entidadese órgãos
públicos, os quais:vêm sendo regularmente cumpridos e concluídos, no. período de vigência da
Recuperação. .
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.
É certo que deve ser exigida, pelo Poder Público,

a comprovação da capacidade financeira da licitante, pot ser necessário gatantir que a empresa" hontatá com a responsabilidade e com os tiscos do serviço contratado,-
No entanto, o attigo 47, da Lei de Falência e

Recupetação Judicial (Lei 11.101/05) congrega em si o verdadeiro espírito do legislador, ou'seja, a
preservação da empresa. Com base nessa premissa, extrai-se do attigo 52, II, que, estando a
empresa em Recuperação Judicial em situação tributária e fiscal regula, está apta a contratar com

EMPRESA,

o poder público. Essa regularidade fiscal se comprova atrávés das negativas fiscais Exigidas,
|

meramente.

Paralelamente, a Lei 8.666/93, teúne as normas
getais sobre licitações e contratos com o poder público e estabelece os documentos a serem
apresentados com vistas na qualificação econômico-financeira de emptesa pata fins de patticipação
em certame licitatório, dentre eles, a Certidão Negativa de Falência e de Concordata.

Neste tocante, importa frisar que as próprias
otientações da jurisprudência do Tribunalde Contas da União sinalizam no sentido que não
é permitido exigir, como critério de habilitação /contratação, certidões não artoladas pela
teferida legislação.

Com o entendimento de que é preciso primar
pela importância da manutenção da atividade produtiva e dos empregos e, pelo alcance social do
instituto da tecuperação judicial, o Juízo da 5º Vara Cível e de Acidentes do “Trabalho do Tribunal
de Justiça do Estado do Amazonas, da Comarca de Manaus, deferiu o pedido da empresa
tecupetanda, dispensando a certidão negativa de tecuperação judicial pata fins de contratação-com
o poder público. Vejamos:

“.. conforme já decidido anteriormente,a excepcionalidade do caso e os escopos
da recuperação de empresas justificam a dispensa da apresentação das certidões
negativas de débitos pela tecuperanda. É certo que.o att. 52, da LRF exige a
apresentação decertidões negativas para contratação com o poder público. Mas
também é cetto que ainda não existe lei específica que permita um parcelamento
especial das dívidas fiscais, conformeestabelece o att. 68 da LRF. Daí que, diante
da lacuna legislativa, é razoável dispensar-se a tecuperanda da apresentação de
certidões negativas de débitos, inclusive fiscais e trabalhistas, pata contratação
com o Poder Público, sob pena de inviabilização dos escopos do processo, cujas
consegiiências sociais são das mais relevantes e merecedoras de ptoteção
jutídica, E mais. Também não se afigura tegular que o Poder Público
estabeleça como requisito econômico-financeiró para participação em
licitações a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial
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pela empresa interessada. Isso porque,o art. 31, inc. IL da Lei nº.8.666/ 93
estabelece exigência de certidão negativa de falência ou- concordata.
Ocorre que não existe a figura jurídica da concordata e não é correto
afirmar que a concordata tenha simplesmente sido substituída pela figura
da recuperação da empresa trazida pela Lei nº 11,101/05. Ademais, não faz
sentido que o Estado promova e incentive a recuperação das emptesas,
criando instituto inovador e de gtande alcance social no qual se coloca
em destaque a importância da manutenção da atividade ptrodutiva-e dos
empregos, e, e de outro lado, limite as empresas em recuperação judicial
de participar de certamos públicos. Me patece evidente, que após o adyento
da Lei nº 11.101/05 (com a extinção da figuta da concordata), não mais
subsiste a exigência de apresentação de certidão negativa tomo condição
de participação de licitações, sendo mesmo ilegal o edital que a exige em

A relação à tecuperação judicial. Diante do exposto, defiro o pedido, oficiando-
se aos órgãos públicos indicadosa fim de informa-lhes de quea tecuperanda está
dispensada de apresentação de certidões negativas de débitos, inclusive fiscais e
trabalhistas, bem como de certidão negativa de recuperação judicial para fins de
contratação, bem como está devidamente autorizada a receber normalinente
pelos-sesviços prestados”. ' : vo
(TJAM — Ato. de 1º Grau, processo nº 0211083.24.2012.8.04. 0001, Juiz de
Direito Dx. Rosselberto Himenes; 5º Vara Cível, Julgado

e

em26/09/ 2013). (gtifo
nosso)

Neste sentido é que a 2º Turma do STJ, “decidiu,
por maiotia, que uma empresa em recuperação judicial, do ramo de soluções de tecnologia comofoco cometcial dirigido ao setor público pode participar delicitações públicas,

é

im verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR
DEFHRIDA PARA CONFERIR: EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
ESPECIAL ADMITIDO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. NECESSIDADE
DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTAR
CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 31, II, DA LEI8. 666/93. QUESTÃO
INÉDITA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RENDA TOTALMENTE
OBTIDA POR CONTRATOS COM ENTES PÚBLICOS. PERICULUM IN
MORA

—
INVERSO  EVIDENCIADO. QUESTÃO|INÉDITA.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS  ENSEJADORES DO
DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
LIMINAR CASSADA. EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO... A jurisprudência pacífica desti Corte
Superior de Justiça é no sentido de que a concessão de provimento liminar em
tmedidas cautelares reclama a satisfação cumulativa dos tequisitos do fumus boni
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iutis e do periculum in mora, O primeiro consubstancia-se no fato de o direito
alegado no tecurso ser plausível e encontrar amparo em entendimentos deste
Superior Tribunal e o segundo remonta-se à possibilidade de perecimento do
direito caso a medida não seja deferida.2. O Tribunal de otigem exarou decisão
no sentido de permitir que a agravante, pessoa jutídica em tecuperação judicial,
continuasse a participar de licitações públicas, "sem apresentação da. certidão
negativa de recuperação judicial" salientando, pata tanto, que essa "possui tódas
as certidões negativas Ínsitas no art. 31 da Lei nº 8.666/93, sendo certo que, por
estar em tecuperação judicial, não seria capaz de apresentar apenas a-certidão
negativa de falência ou concordata" 3. Quanto ao fumus boni turis -
possibilidade de empresa em recuperação judicial ser dispénsada de
apresentação da certidão ínsita noinciso II, do att. 31, da Lei nº 8.666/ 93,
considerando os fins do instituto elencadosno att. 47 da Lei nº 11.101/2005 -
pata fins de patticipação em certames, verifica-se que esta Corte Superior de
Justiça não possui posicionamento específico quanto ao tema.4. Nos feitos que
contam como parte pessoas jutídicas em processo de tecuperação judicial, a
jurisprudência do STJ tem-se: orientado no- sentido - de se viabilizar
procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase. A ptopósito, cita:se O REsp
1187404/MT - feito no qual foi relativizada a obrigatoriedade de apresentação
de documentos, por parte de empresas sujeitas à Lei nº 11.101/ 2005, pata fins
obtenção de parcelamento tributário. Restou consignado que: "em uma exegese
teleológica da nova Lei de Falências, visando confetit operacionalidade 3
recuperação judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tribútária,
nos termos do att. 57 da Lein.11.101/2005 e do att: 191-A do CTN; diante dá
inexistência de lei específica a disciplinar o patcelamento da dívida fiscal 'e
previdenciária de empresas em recuperação judicial, (REsp 1187404/MT, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 5. O fato de o pleito deduzido no especial
não encontrar amparo em qualquer precedente desta Corte, somandô à tese
adotada, em situações similares, no sentido dé telativizar as exigências
documentais, previstas em lei, para que empresas em tecupetação judicia possam -

lograr êxito em seu plano recuperatório, afastam, da espécie, o fumus boni
iuris.6. Não testa evidenciada a alegação de ser o provimento assegurado pela
instância a quo genérico com efeito erga omnes. O Tribunal a quo não autorizou
a recorrida a” participar sumariamente de toda e qualquer licitação sem
apresentação de quaisquer documentos previstos na lei'de regência. Afastou a
apresentação de uma certidão: a certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jutídica.7. O pêticulum in mota não
foi demonstrado, pois o agravado não foi capaz de demonstrar o petecimento
de seu diteito. Aliás, ao contrário, visualiza-se na espécie, possível ocorrência de
periculum in mora invetso, pois, tendo a agtavante focado sua atividade
empresarial em contratos com os entes públicos, constituindo-se em 100 %de
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sua fonte de receitas, a subsistência da liminar em tela poderá comprometer a
sua existência.8. Agravo regimental provido, cassando a liminar anteriormente
deferida e julgando extinta, sem julgamento de mérito, a presente Medida
Cautelar” (AgRg na MC 23. 499/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014).

Por fim, importa ressaltar que o impedimento da '

participação de empresa em regime de Recuperação Judicial, afronta ainda o DIREITO
LÍQUIDO E CERTO, da mesma, podendo ser questionada pot méio de MANDADO DE
SEGURANÇA.

Portanto, afigura-se, “data vênia” em evidente
afronta ao Princípio da Legalidade, impedir a participação de empresas em Recuperação Judicial,
em processos licitatórios, devendo, no caso,a tespectiva exigência ser extirpada do Edital. :

3. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA, PRESERVAÇÃO
D

DA EMPRESA.

Ainda
que o legislador cogite a modificação na

Lei 8.666/93, eis que nela inexiste exigência quanto ao impedimento da patticipação de empresas
em Recuperação Judicial, estaremos diante de um grave impasse, posto que, ttaduz-se no decreto
de impossibilidade de empresas, nesta condição jurídica, participarem de processo licitatório, o que
viola o princípio norteador da Lei 11.101/2005, qual seja, a preservação da empresa, célula essericial
da economia que cumpte relevante função social, gerando empregos e receitas tributárias. ;

Tal princípio conduz à necessidade da
viabilização de procedimentos que permitam auxiliar a empresa em Recuperação. Judicial..a
teestrututar-se, de fotima a superar o momento de crise, preservando-a, sendo inegável que essa,
passageira e temporária, condição jurídica não altera, por si só, a qualificação econômico-financeira

sx da empresa em Recuperação, que deverá demonstrar dispot da estrutura operacional adequada pata
a execução do objeto do certame.

Ora, a Lei de Falências estabelece os fatotes a
serem observados; pata a manutenção da função social da empresa a fim de- possibilitar “uma
tecupetação judicial eficaz: sua preservação, ptoteção aos trabalhadores e dos interesses dos
credores.

.

Portanto, a exigência, insuprível, que vem sendo
incluída nos editais de licitação, é incoetente, contraditória e ilegal, posto que exclui, decisivamente,
da emptesa em Recuperação Judicial: a) - a possibilidade de formalizar a contratação com o poder
público, b) - impacta diretamente no procedimento de reestruturação da empresa, c) - fragiliza a
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manutenção da viabilidade econômica da empresa em-tal condição jutídica e, por fim, d) - impede
que o tesultado útil do seu processo de tecuperação judicial seja alcançado.

4. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em que pese o respeito por
esta Comissão Permanente de Licitação, insurge-se a Impugnante, almejando a tevisão do subitem
3,3.4., letra “b”, do Item III, no que tange à Qualificação Econômico-financeira - Da
Documentação, seja tetificado com vistas a sua supressão, ou ainda,à sua adequação aos preceitos
da Lei n.º 8.666/93, e ainda à decisão emanada do TCU — Acórdão: 8271/2011 — 2º Câmara,
cujas redações não ttazem quaisquer exigências quanto a patticipação de licitantes em Recuperação
Judicial, o que, de forma indireta, a impede de participar do Certame, violando assim o Princípio
da Preservação da Empresa — Lei 11.101/05 e demais princípio que regemo Processo Licitatório.

ao Requer, outrossim, pata efeito de comprovação
da participação da Licitante em contratos, vigentes no período de vigência da Recuperação Judicial,
tequet seja determinada, inclusive, por parte desta ínclita CEL, as DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS pata aferição, quanto ao cumprimento dos contratos de serviços citados, havidos
entre a mesmae os Contratantes acimaelencados, tudo conforme prevê o $ 3, inciso VI do att, 43
da Lei 8.666/93.

Nestes termos,
pede deferimento.

Ubetaba, 14 de julho de 2020+

ON,

A

NASMAN INDUSTRIA MÉRCIO E CONSTRI
Carlos Alberto Leal) anzan,

p/p: Misto talsbbrio Pires qu NBR
cos

AB/MG::“GM,oeo CU
»
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DataeÕ NÃO Jd E NÃO 1f Responsável

Data Responsável Data Responsável
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.
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;

: iveira)
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