
 
   Ofício nº 08/2011/NUSCIN/SEDUC 
 
                                     Palmas, 03 de outubro de 2011. 
 
A Sua Senhoria o Senhor (a) 
Presidentes de Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Associações de Apoio as Unidades Escolares 
 
 
                       Senhores Presidentes  
 
 
  Em cumprimento ao art. 27 da Lei nº 8.666/93 para a habilitação nas 
licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentos relativo Inciso IV da 
regularidade fiscal que compreende:  
I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuinte (CGC); 
II – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal; 
III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
IV – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). 

                        O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, lei 

complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 no seu art. 42 garante.  Nas licitações 

públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  

  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.  

§ 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.  

§ 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.  

  No entanto para o licitante ter este direito garantido, deverá apresentar 
mesmo com prazo de validade expirado Certidões Negativas de Débitos de qualquer dos 
entes no ato da abertura do processo licitatório.  
 



 
  Em caso de impedimento da emissão da Certidão Negativa de Débito junto 
ao ente emissor por motivos alheios ao Órgão, este deverá se manifestar junto ao 
fornecedor, quanto à impossibilidade da emissão da Certidão.    
 
  A não apresentação dos motivos pelos quais não foi possível a emissão da 
Certidão Negativa de Débito pelo Órgão emissor, o licitante será automaticamente 
desclassificada.  
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
OLMÁRIO FONSECA GUERRA 

Chefe NUSCIN 
. 


