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Assunto Re: certidão do ISS - Pregão 03/2021
De Daniel Goulart <danielgoulart@grupoog.com.br>
Para Raphael Lira <licitacao@crcrj.org.br>

Cópia
Belarmino Soler <belarminosoler@grupoog.com.br>, Financeiro <financeiro@grupoog.com.br>,
<ingrydfermachadoadv@gmail.com>, Carlos <carlos@centrac.com.br>

Data 15/04/2021 14:39

CND ISS OGVIG - val 15out2021.pdf (145 KB)

Ilmo. Sr. Pregoeiro do Conselho Regional de Contabilidade, Sr. Raphael Lira:

Pelo presente, envio à V. Sa. a Certidão de Regularidade do ISS com efeitos NEGATIVOS, n° de autenticação n° 6828849587, nos termos do art. 206
do CTN.

Ressalto que envio da Certidão se dá dentro do prazo estipulada na Decisão Liminar, datada de 7/04/2021, nos autos do Mandado de Segurança
n° 5024191-20.2021.4.02.5101, em trâmite na 22a Vara Federal.

Estamos enviando também, através do ofício a cópia da mesma, a ser entregue na sede do CRC/RJ.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Daniel Goulart  
Diretor de Negócios 
Tel: (21) 3557-9958 
WhatsApp: (21) 96539-0679

 

 

Em 06/04/2021 14:48, Raphael Lira escreveu:

 

Sr. Daniel, boa tarde.
 
A Lei concede discricionariedade à Administração para prorrogação do prazo de cinco dias úteis por igual período (art. 43, §1º da LC 123/2006);
 
A não-regularização da documentação no prazo previsto no §1o implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93 (art. 43, §2º da LC 123/2006);
 
Ou seja, apesar do ato discricionário do gestor na prorrogação do prazo por igual período, a não regularização por parte da empresa gera ao
gestor público o ato vinculado de anular a declaração de vencedor e aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa;
 
A certidão da OGVIG perdeu sua vigência em 01/03, estando até a presente data (06/04) não regularizada.
 
Caso haja problemas com o fisco municipal, sugerimos a adoção das medidas judiciais cabíveis contra a Prefeitura.
 
Além da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, visa-se com a continuidade do certame o cumprimento do princípio da
continuidade do serviço público, que poderá ser comprometido caso a contratação não seja finalizada no prazo previsto pela Administração.
 
Atenciosamente,
 
--- 

Raphael Lira da Silva
Pregoeiro
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro

+55 (21) 2216-9617
R Primeiro de Março, 33 - 6º andar - Centro - RJ

  

 

https://www.facebook.com.br/CRCRJ
https://www.youtube.com/tvcrcrj
https://www.instagram.com/crcrjoficial/
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Em 05/04/2021 21:28, Daniel Goulart escreveu:

Prezado Sr. Pregoeiro,

Conforme já informado no requerimento de prorrogação de prazo que apresentamos dia 25/03, a empresa OGVIG cumpriu as exigências da
fiscalização do ISS para emissão da certidão, só dependendo do atendimento que estava agendado para dia 31/03 para obter o documento.

Todavia, tal agendamento foi CANCELADO pela própria prefeitura, por conta do período de feriado instituido pela Lei estadual 9.224/2021,
conforme o print da tela de consulta no Portal Carioca Digital (em anexo).

No dia hoje, primeiro dia útil após esses feriados, comparecemos presencialmente na sede da Prefeitura do Rio na tentativa de solucionar o
problema, face ao prazo final concedido por V.Sa para apresentação da referida certidão (06/04), mas infelizmente não logramos êxito em
sermos atendidos. A Prefeitura mantém o atendimento somente via virtual através de agendamento pela portal Carioca Digital.

Tentamos agendar a data de amanhã, porém os sistema só disponibiliza a data de 08/04, conforme anexo.

Isto posto, solicitamos a possibilidade de rever ou suspender a contagem do prazo de apresentação da certidão até 08/04, tendo em vista o
cenário de pandemia e as restrições de atendimento que a Prefeitura está impondo, que fogem de esfera de resolução da empresa.

---

Atenciosamente,

Daniel Goulart  
Diretor de Negócios 
Tel: (21) 3557-9958 
WhatsApp: (21) 96539-0679

 

 

Em 26/03/2021 11:01, Raphael Lira escreveu:

 

Sr. Daniel, bom dia.

Conforme §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006:

§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. (grifo nosso)

Conforme item 9.15 do Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021:

9.15 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, a critério do CRCRJ,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. (grifo nosso)

A concessão do prazo inicial ocorreu em 15 de março de 2021, encerrando-se em 22 de março de 2021. No dia 22 de março de 2021, foi
solicitada e concedida a prorrogação do prazo por igual período, encerrando-se em 29 de março de 2021.

Conforme inciso II do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

Esse inciso trata do princípio da legalidade, que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao Poder Público. Para os particulares, traz
a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou a se omitirem por lei. Já para o Poder Público, o princípio da legalidade consagra a ideia
de que este só pode fazer o que é permitido pela lei.

Tanto a LC nº 123/2006 quanto o Edital do PE nº 003/2021 concedem o prazo de 5 (cinco) dias úteis prorrogável por igual período, e não
prorrogável por iguais e sucessivos períodos. Portanto, não cabe a este Pregoeiro conceder prazo superior ao previsto na Lei.

Conforme Lei nº 9.224/2021, de 24 de março de 2021, foi instituído no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em função da pandemia da
COVID-19, feriado os dias 26 e 31 de março de 2021 e 1 de abril de 2021, a fim de conter a sua propagação.

A mesma Lei antecipa os feriados dos dias 21 e 23 de abril, excepcionalmente, para os dias 29 e 30 de março de 2021, também em função da
pandemia da COVID-19 e para conter sua propagação.

Em virtude da Lei supramencionada, uma vez que o prazo anteriormente concedido para regularização da certidão é contado em dias úteis,
este foi suspenso.

Fica concedido o novo prazo até o dia 6 de abril de 2021 para regularização da certidão.

Quanto à menção ao Acórdão do TCU n° 2185/2020 – PLENARIO, extraio abaixo trecho do Acórdão que trata sobre o tema:
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A) Inserção no Edital da necessidade de apresentação da certidão de regularidade com a fazenda
municipal

O art. 29 da Lei 8.666/1993 não exige prova da regularidade fiscal perante a fazenda municipal quando a licitação é
realizada por órgão federal e com recursos públicos da União. Eis o teor do dispositivo legal para elucidação:

"Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

(...)

II - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;" (Grifei)

Inicialmente cabe esclarecer que a decisão proferida pelo TCU diretamente para o órgão ou agente público, possui caráter obrigacional e o seu
descumprimento pode resultar em responsabilização. Mas a abrangência de tal decisão normalmente se restringe ao órgão ou agente público
para o qual foi proferida, não surtindo efeitos perante terceiros não relacionados ao caso concreto julgado.

O próprio Ministro Benjamim Zymler, do TCU, asseverou que "é importante dizer que cada decisão do tribunal leva em conta circunstâncias do
fato concreto, que não se aplicam necessariamente a uma outra situação, com outras circunstâncias", indicando que mesmo o uso do acórdão
como boa prática ou referência de conduta, precisa considerar a similitude do caso concreto julgado.

No caso específico tratado no Acórdão, discutiu-se a inserção em Edital da necessidade de apresentação da certidão de regularidade com a
fazenda municipal.

Conforme decisão do Relator, Ministro Raimundo Carreiro, a Lei nº 8.666/93 não exige prova de regularidade fiscal perante a fazenda
municipal quando é realizada por órgão federal e com recursos públicos da União.

O caso decidido em nada se amolda com a situação atual ocorrida no CRCRJ.

Inicialmente esclarecemos que o CRCRJ não é um órgão público, e sim uma entidade, uma autarquia federal criada pelo Decreto-Lei nº 9.295,
de 27 de maio de 1946. O CRCRJ possui recursos públicos próprios e não vinculados ao orçamento da União.

O acórdão trata de uma cláusula do instrumento convocatório. O momento oportuno para a discussão de clausulas editalícias é anteriormente
à abertura do certame, seja através de questionamentos ou impugnação do Edital.

Caso a Administração concedesse esta isenção da apresentação da certidão de regularidade municipal, estaria ferindo o princípio do
instrumento convocatório e da isonomia.

Atenciosamente,

 

--- 

Raphael Lira da Silva
Pregoeiro
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro

+55 (21) 2216-9617
R Primeiro de Março, 33 - 6º andar - Centro - RJ

  

 

 

Em 25/03/2021 16:23, Daniel Goulart escreveu:

 

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Em anexo seguem esclarecimentos a respeito da certidão do ISS, onde requeremos, excepcionalmente, seja sobrestada a exigência da
certidão do ISS, com amparo do ACORDÃO do TCU n° 2185/2020 – PLENARIO, para que seja apresentada tão logo se revolva o
problema sistêmico explicado, ou que se prorrogue o prazo por mais 5 (cinco) dias úteis, a partir de 06/04, haja vista os feriados instituídos
pela Lei 9.224/2021, haja vista que o item 9.15 não limita a prorrogação a uma única vez.

---

Atenciosamente,

Daniel Goulart  
Diretor de Negócios 
Tel: (21) 3557-9958 
WhatsApp: (21) 96539-0679

 

 

--------

 
 

 

https://www.facebook.com.br/CRCRJ
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