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PARECER JURÍDICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

I –DO RELATÓRIO
Cuida-se de questionamento formulado pela Prefeita Municipal de
Poções/BA sobre aspectos jurídicos de recurso administrativo interposto pela empresa licitante GK
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, em insurgência à
decisão da Ilma. Pregoeira que a habilitou do certame em epígrafe a empresa COMERCIAL MF
XAVIER LTDA. Para isso, argumenta, em suma, que:
“(...)
Analisando os documentos apresentados pela licitante vencedora, bem como a
segunda colocada, especialmente as suas declarações e demonstrativos financeiros
conclui-se que a mesma não poderá se beneficiar do enquadramento como
ME/EPP.
A LC 123/2006 não permite que empresas que sejam enquadradas como ME/EPP,
que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), razão pela qual a utilização do beneficio no referido
certame, ocorreu em flagrante violação a lei.
Diante do exposto, a declaração formatada em acolhimento ao item 17.9 do edital
ocorreu em flagrante violação legal, eis que a empresa mencionda por auferir, em
cada ano-calendário, receita bruta maior que a importância de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), jamais poderia estar enquadrada como ME/EPP.”

Por fim, requer ainda a instauração de Processo Administrativo em desfavor
da empresa para aplicação das penalidades legais por entender que a declaração apresentada
representa fraude.
Aberto o prazo, a empresa COMERCIAL MF XAVIER LTDA não
apresentou contrarrazões ao recurso.
É o breve relato da controvérsia.
Convém destacar, por oportuno, que compete a esta Assessoria Jurídica
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos
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relativos à conveniência e à oportunidade da pratica dos atos administrativos, atos estes reservados
à esfera discricionária do(a) administrador(a) publico(a), tampouco examinar aspectos de natureza
econômica e financeira.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA DO RECURSO APRESENTADO
II.1 – EMPRESA RECORRIDA QUE NÃO FAZ JUS AO ENQUADRAMENTO À LC 123/06. DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO ININDÔNEA. PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.

Preliminarmente, nota-se que o recurso administrativo foi interposto no
prazo e forma legais, tal como previsto no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Federal n.º 10.520/02, pelo
que deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, parece-no haver razão para a procedência recursal.
Compulsando-se os autos nota-se que a empresa recorrida, de fato, NÃO
cumpre os requisitos legais disposto no art. 3º, da LC nº 123/2006, não podendo, assim, ser
beneficiada pelo seu tratamento jurídico diferenciado. Vejamos:
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Deste modo, em tendo a recorrida auferido receita bruta em valor que supera
os limites estabelecidos no no art. 3º, da LC nº 123/2006, é possível concluir pela inidoneidade da
Declaração de Enquadramento (Anexo VI do edital) apresentada, motivo pelo qual deve o recurso,
em todos os seus termos, ser julgado procedente.

II.2– DA INIDONEIDADE DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO APRESENTADA PELA EMPRESA RECORRIDA.
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITOS. DEVER DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Conforme narrado, a empresa COMERCIAL MF XAVIER LTDA
apresentou, no bojo do Pregão Eletrônico em epigrafe, Declaração de Enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mesmo tendo apurado receita bruta muito superior ao
disposto na Lei, o que faz supor que a licitante utilizou-se de expediente irregular para gozar do
tratamento jurídico diferenciado trazido na LC nº 123/06.
Assim, diante da constatação de indícios de irregularidades, recomenda-se a
abertura de Processo Administrativo regido pelos princípios do contraditório, ampla defesa e da
presunção de inocência, a fim de comprovar a existência do suposto ilícito, bem como para apurar a
sanção cabível.

III - CONCLUSÃO
Do

exposto,

salvo

melhor

juízo,

esta

assessoria

OPINA

pelo

CONHECIMENTO e pela PROCEDÊNCIA do recurso formulado pela empresa GK COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, conforme análise jurídica
formulada a pedido, devendo se manter a decisão tomada pela Ilma. Pregoeira.
Ademais, ante a constatação de indícios de irregularidade, recomenda-se a
abertura de Processo Administrativo em face da empresa COMERCIAL MF XAVIER LTDA,
regido pelos princípios do contraditório, ampla defesa e da presunção de inocência, a fim de
comprovar a existência do suposto ilícito, bem como para apurar a sanção cabível.

Poções-BA, 04 de julho de 2022.
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PARECER JURÍDICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

I –DO RELATÓRIO
Cuida-se de questionamento formulado pela Prefeita Municipal de
Poções/BA sobre aspectos jurídicos de recurso administrativo interposto pela empresa licitante GK
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, em insurgência à
decisão da Ilma. Pregoeira que a habilitou do certame em epígrafe a empresa VITÓRIA
ATACADISTA E LOGISTICA LTDA. Para isso, argumenta, em suma, que:
“(...)
Analisando os documentos apresentados pela licitante vencedora, bem como a
segunda colocada, especialmente as suas declarações e demonstrativos financeiros
conclui-se que a mesma não poderá se beneficiar do enquadramento como
ME/EPP.
A LC 123/2006 não permite que empresas que sejam enquadradas como ME/EPP,
que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), razão pela qual a utilização do beneficio no referido
certame, ocorreu em flagrante violação a lei.
Diante do exposto, a declaração formatada em acolhimento ao item 17.9 do edital
ocorreu em flagrante violação legal, eis que a empresa mencionda por auferir, em
cada ano-calendário, receita bruta maior que a importância de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), jamais poderia estar enquadrada como ME/EPP.”

Por fim, requer ainda a instauração de Processo Administrativo em desfavor
da empresa para aplicação das penalidades legais por entender que a declaração apresentada
representa fraude.
Aberto o prazo, a empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGÍSTICA
LTDA apresentou contrarrazões ao recurso nos seguintes termos:
“(...)
A empresa VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, segunda colocada no
Pregão citado neste, é classificada como Empresa de Pequeno Porte, se
enquadrando dentro do que a LC 123/2006, pelo seu Art. 3º, inciso II, que observa
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o seguinte:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
Se for observado no balanço apresentado da empresa VITORIA ATACADISTA E
LOGISTICA LTDA, segunda colocada no Pregão citado neste, a mesma não
ultrapassa no ano-calendário, a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais)
Como determina o Artigo anterior, sendo que a recorrente colocou de forma
equivocada que o limite para ME/EPP seria de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais), se equivocando em não saber distinguir ou tentar usar de má índole
informação com interpretação errônea da LC 123/2006.”

É o breve relato da controvérsia.
Convém destacar, por oportuno, que compete a esta Assessoria Jurídica
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos
relativos à conveniência e à oportunidade da pratica dos atos administrativos, atos estes reservados
à esfera discricionária do(a) administrador(a) publico(a), tampouco examinar aspectos de natureza
econômica e financeira.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA DO RECURSO APRESENTADO
II.1 – DA AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA INABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA. ENQUADRAMENTO À LC
123/06. IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.

Preliminarmente, nota-se que o recurso administrativo foi interposto no
prazo e forma legais, tal como previsto no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Federal n.º 10.520/02, pelo
que deve ser conhecido.
______________________________________________________________________________
Praça da Bandeira, 02, Centro, Poções - BA CEP 45.260-000 - Tel. (77) 3431-5800
CNPJ: 14.242.200/0001-65

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJEWQZE1REIYNZUZMDG2MU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
8 - Ano XIV - Nº 1370

Poções

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

________________________________________________________________
Quanto ao mérito, parece-no não haver razão para a procedência recursal.
Compulsando-se os autos nota-se que a empresa recorrida, de fato, cumpre
os requisitos legais para fazer jus aos privilégios dados pela Lei Complementar nº 123/2006,
mormente por ser classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) ja que apresenta receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais):
Vejamos:

Deste modo, em tendo a recorrida auferido receita bruta no valor acima
demonstrado, completamente indônea é a Declaração de Enquadramento (Anexo VI do edital)
apresentada, motivo pelo qual deve o recurso, em todos os seus termos, ser julgado improcedente.

III - CONCLUSÃO
Do

exposto,

salvo

melhor

juízo,

esta

assessoria

OPINA

pelo

CONHECIMENTO e pela IMPROCEDÊNCIA do recurso formulado pela empresa GK
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, conforme análise
jurídica formulada a pedido, devendo se manter a decisão tomada pela Ilma. Pregoeira.
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Ademais, como consequência lógica de todo o narrado, recomenda-se o
indeferimento do pedido de abertura de Processo Administrativo, ante a constatação de idoneidade
na Declaração apresentada pela empresa recorrida.

Poções-BA, 04 de julho de 2022.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em
vista a MANIFESTAÇÃO DE RECURSO interposta pela empresa GK COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, referente à licitação
Pregão Eletrônico nº 029/2022, que tem por Contratação de empresa para
aquisição de gênero alimentício da merenda escolar, para atender os alunos da
Rede Municipal de ensino, bem como a Secretaria Municipal de Educação, cuja
sessão pública foi realizada no dia 31/05/2022 na sede da Prefeitura Municipal,
conforme Parecer Jurídico decide:
a) pela PROCEDÊNCIA do recurso formulado pela licitante GK COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI em face da COMERCIAL
MF XAVIER LTDA.
b) pela IMPROCEDÊNCIA do recurso formulado pela licitante GK COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI em face da VITÓRIA
ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA.

c) Determinar a divulgação desta decisão no site do Diário Oficial do Município.

Gabinete da Prefeita, 06 de Julho de 2022.

_______________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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