
   

  

 

  

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),   

Responsável pelo Pregão Eletrônico N° 110/2019 da Prefeitura Municipal de Patos 

de Minas.  

  

  

SUPERGALVAO ATACADOS GERAIS EIRELI, microempresa inscrita no CNPJ 

sob o Nº 29.060.476/0001-49, com sede na Rua Lago dos Tigres, nº 134, Bairro 

Jardim California, Goiânia, CEP: 74735-045, neste ato legalmente representada por 

seu procurador, vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 3°, da Lei 

Complementar nº 123/2006, interpor RECURSO em face da habilitação da empresa 

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, o que faz a partir dos 

fatos e fundamentos que passa a expor:  

  

1. Da tempestividade:  

  

Destaca-se, inicialmente, a tempestividade do presente recurso, em razão da 

intenção recursal ter sido registrada em ata, durante o pregão eletrônico, em 27 de 

dezembro de 2019.   

  

Nesse contexto, o art. 26 do Decreto 5.450/05 estabelece que o prazo para 

apresentação das razões de recurso administrativo encerrar-se-á depois de 

transcorridos 03 (três) dias após a sua manifestação.   

  

Dessa forma, tendo sido protocoladas as razões nesta data, forçoso concluir por sua 

plena tempestividade.   

  

2. Dos fatos e fundamentos:  

  

No presente caso, a recorrente teve como objetivo identificar se a empresa 3D 

Projetos e Assessoria em Informática LTDA. (CNPJ nº 07.766.048/0001-54) poderá 

estar se beneficiando à licitação por ter participado indevidamente deste certame 

com tratamento diferenciado sem possuir os pressupostos para estar enquadrada 

como ME ou EPP, conforme as disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 



   

  

 

  

  

2.1 Da obediência ao edital:  

  

Segundo o PREÂNBULO do instrumento convocatório, um dos objetivos da 

licitação é a  

“Este procedimento licitatório será exclusivo para Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte ou equiparadas, em conformidade e atendendo ao disposto nos 

artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e nos artigos 38 

e 39 da Lei Complementar Municipal nº 355/2011”.   

O processo referido no parágrafo inaugural abriga Representação oferecida por esta 

recorrente, acerca de possíveis casos de utilização indevida do tratamento 

diferenciado, nas contratações públicas, concedido exclusivamente a 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), considerando a 

inexistência de pressupostos definidos na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte).   

 Diante disso, para participar do citado certame, a empresa 3D Projetos e Assessoria 

em Informática LTDA (CNPJ 07.766.048/0001-54), cadastrou-se como fornecedora 

da Administração Pública e confirmou sua condição de empresa de pequeno porte 

emitindo declarações específicas, que constam nos documentos de habilitação. 

Ocorre que, mediante pesquisa ao Portal da Transparência do Governo Federal, 

restou comprovada a emissão de ordens bancárias após seu desenquadramento no 

ano de 2013 à 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA em valores que, 

somados, superavam o limite de faturamento bruto estabelecido pelo art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006 para o enquadramento e consequente utilização do 

tratamento diferenciado concedido aos micros e pequenas empresas. Foi 

confirmado que a empresa mantinha, indevidamente, após o ano de 2015 (no qual 

recebeu apenas do governo federal a quantia de R$ 2.544.324,10), e não foi 

providenciado o seu desenquadramento.  

Convém esclarecer que a Lei Complementar nº 123/2006 estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente no que se refere: 

Art. 1º [...] 



   

  

 

  

I – À apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, 

inclusive obrigações acessórias;  

II – Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive 

obrigações acessórias;  

III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições 

de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às 

regras de inclusão. (grifo nosso) 

Nesse sentido, o Capítulo V do Estatuto (Do acesso aos mercados) 

introduziu inovações no ordenamento jurídico, conferindo determinados 

privilégios às ME e EPP para participar de licitações, criando condições favoráveis 

à obtenção de contratações administrativas, como se pode depreender da leitura 

do seu art. 47: 

Art. 47 Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá 

ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das 

políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e 

regulamentado na legislação do respectivo ente. (grifo nosso) 

Assim, para viabilizar o tratamento diferenciado e simplificado para as ME 

e EPP a que se refere o art. 47 da Lei, o art. 48 estabelece o seguinte: 

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública poderá realizar processo licitatório: 

I – Destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); 

II – Em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 

subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

III – em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para 

a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para 

a aquisição de bens e serviços de natureza divisível. (grifo nosso) 

Outro benefício que pode ser concedido às ME e EPP em licitações é a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

por meio de critério de desempate: 



   

  

 

  

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 

Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 

1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. (grifo 

nosso)  

Contudo, a empresa 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA omitiu-

se da obrigação de solicitar à Junta Comercial do Distrito Federal seu 

desenquadramento da situação especial de ME ou EPP. Portanto, ao cometer 

fraude à licitação (art. 9º da Lei 10.520/2002 c/c arts. 90 e 93 da Lei 8.666/1993) e 

essa conduta é passível de enquadramento em falsidade da declaração, nos termos 

do artigo 7º, da Lei 10.520/2002 e do art. 299 do Código Penal. 



   

  

 

  

O descumprimento de qualquer norma licitatória, utilizando-se de meio 

ardiloso, evidenciando, portanto, o uso de má fé, configura fraude à licitação. Tal 

conduta é passível de sanção pelo Tribunal, no uso da competência prevista no art. 

46 da Lei 8.443/1992. A comprovação de tal elemento subjetivo por meio 

documental é praticamente impossível, de sorte que a comprovação da conduta se 

dá por meio de provas indiciárias, no sentido de que “indícios vários e coincidentes 

são prova”, conforme manifestação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE nº 68.006-MG, que foi utilizado por este Tribunal em diversas ocasiões, tais 

como os Acórdãos Plenários 113/1995, 220/1999, 331/2002 e 2126/2010. 

A fraude, por si só, nem sempre é o suficiente para o enquadramento em um 

crime, pois outros pré-requisitos podem ser necessários. No caso do crime previsto 

no art. 93 da Lei 8.666/1993, a conduta pode ser diretamente enquadrada, já que a 

fraude a qualquer ato de procedimento licitatório é o que faz parte da tipificação 

do crime. No entanto, para o enquadramento no art. 90, há necessidade de o 

caráter competitivo do certame ter sido prejudicado e comprovado o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação: 

Lei 8.666/1993 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

(...) 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

3. Dos pedidos:  

 ANTE O EXPOSTO, requer o conhecimento do presente recurso para que, em seu 

mérito, seja julgado procedente para que a DESCLASSIFICAÇÃO e 

INABILITAÇÃO da recorrida 3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA para 

o Item 01, consoante os fundamentos expostos.   

  

Termos em que,  

Pede e espera deferimento.  



   

  

 

  

Uberaba-MG, quarta-feira, 03 de janeiro de 2020.  

  

LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA 

CPF nº 119.664.386-56  


