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RESPOSTA AO RECURSO 

 
 

Trata-se de análise de Recurso, dado que não atendeu os pressupostos para aceitabilidade em prazo, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 038/2022  cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual aquisição de combustivel automotivo.,  pela empresa 

VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI – EPP CNPJ Nº 06.279.925/0006-04 

 

I. PRELIMINAR 
De acordo com o art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002, a pretensão de recorrer deve ser manifestada de forma imediata e motivada 

ao final da sessão que declarou o vencedor do certame, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para a apresentação das razões do 
recurso.  E que, apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente avaliar a existência dos pressupostos recursais, o 
que se restringe à aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse, motivação. Analisado os pressupostos recursais 
foi concedido prazo para apresentação das alegações recursais. 

Preliminarmente destaca-se ainda que a LEI COMPLEMENTAR 123/2006 foi criada com o intuito de estabelecer regras de 
tratamento diferenciado e favorecer micro e pequenas empresas, em atendimento ao disposto nos Arts. 170, inciso IX, e 179 da 
Constituição da República de 1988, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico. Ressalta-se que prerrogativas criadas 
pela Lei Complementar no 123/2006 tiveram por escopo abrir nicho de mercado aos empresários cujo empreendimento estava se 
iniciando, trazendo assim desenvolvimento e buscando a inserção de micro e pequenas empresas no âmbito das contratações públicas. 
Desta forma, o art. 48 da lei 123/2006 conferiu determinados privilégios às microempresas e empresas de pequeno porte na participação 
de licitações, criando condições favoráveis à obtenção de contratos com administração pública. Assim, a partir da entrada em vigor das 
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/14 na Lei Complementar nº 123/06, tornou-se obrigatória para a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios, realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I). Destaca-se que a licitação aqui 
tratada o valor individual de cada item ultrapassa o valor determinado em lei.  Portanto, não é restrita as empresas beneficiadas pela lei 
supracitada.  

II. DA INTENÇÃO DE RECURSO 

        A recorrente apresentou o seguinte registro para intenção de recurso:  

INTENÇÃO DE RECURSO: 

 

Sra. Pregoeira, a empresa classificada em 2º lugar MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL 

EIRELI-ME, apresentou declaração FALSA em relação ao enquadramento da empresa. Ela se declara como 

“MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006”, mesma lei que 

define limites de faturamento que condicionam o porte empresarial, para que, assim, a empresa possa usufruir 

de benefícios da lei, dentre eles o tratamento diferenciado nos processos licitatórios. Continu 
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III- DA ALEGAÇÕES RECURSAIS 

A empresa interpôs recurso com as seguintes alegações para os item 01 e 02: 

RECURSO : 

 

 
RECURSO REFERENTE A FAVORECIMENTO INDEVIDO DA LEI 123/2006 
 
ILMa Sra. Shayane Nayara Farias Kostov / Pregoeira Municipal de Placas - Pará 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 UASG 980060 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2022 
 
VALDEIR NICOLODI EIRELI LTDA, CNPJ Nº 06.279.925/0001-08, sito a Tv Paralela Norte, S/N, Bairro Centro, 
Cidade de Placas- Pa, CEP 68.138-000, neste ato representada por Sr. VALDEIR NICOLODI, nacionalidade 
BRASILEIRA, nascido em 15/07/1982, casado, empresário, CPF nº 666.121.282-91, carteira de identidade nº 
3759559, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado no Trecho Paralela Norte, s/n, Km 241, Fundos, Bairro 
Centro, Placas, PA, CEP 68.138-000, vem neste ato, tempestivamente, apresentar razões para Inabilitação da 
Empresa MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI-ME, concorrente no referido processo. 
 
Dos fatos: 
 
No decorrer do certame conforme ata parcial do dia 02/01/2023, cujo início de sessão foi às 9h do mesmo dia, 
verificou-se que a licitante MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI-ME, ao apresentar 
declaração FALSA de enquadramento de Porte de MICROEMPRESA a fim de cumprir requisitos referente a lei 
123/2006, a mesma foi beneficiada com tratamento diferenciado conforme a referida lei quando teve direito a dar 
lance de desempate e, consequentemente, concorrer deslealmente no certame com as empresas participantes. 
Entretanto, ao termos acesso ao Balanço Patrimonial da referida licitante, podemos observar que a mesma já 
ultrapassou expressivamente os limites imposto até mesmo para empresas de pequeno porte, como dista o ART. 3º, 
I II da lei 123/2006, vejamos: 
 
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: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais); e 
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada anocalendário, 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). (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) (Grifamos e sublinhamos) 
 
Fato como este produziu uma disputa desleal entre as concorrentes, cabe salientar que esta recorrente é sabedora 
da quase impossibilidade de se vencer um pregão eletrônico quando se tem uma empresa que faz o bom uso desse 
direito, e a priori, cabe salientar que se a empresa ultrapassou os limites para enquadramento de ME/EPP, é de 
responsabilidade do próprio empresário a atualização do desenquadramento. 
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A participação do particular reservando-se como MICROEMPRESA sendo que o mesmo não se enquadra mais neste 
status jurídico, caracteriza-se fraude. Por conseguinte, o particular estará infringindo o preconizado no § 9º do artigo 
3º da Lei Complementar 123/2006 que reza: 
 
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 
II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico 
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, 
ressalvado o disposto nos 
§§ 9o-A, 10 e 12. 
 
Para fins de mais esclarecimentos temos as seguintes decisões: 
ACÓRDÃO TCU 298/2011: 
 
Ementa: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA 
DA 
CONDIÇÃO DE ME OU EPP PARA OBTENÇÃO DE TRATAMENTO 
FAVORECIDO NA LICITAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. INDÍCIOS DO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LC Nº 
123/2006. DETERMINAÇÃO PARA QUE O INSS ANULE O CONTRATO 
CASO SE CONFIRME A HIPÓTESE DE IRREGULARIDADE. - A utilização de prerrogativas expressamente 
reservadas a licitantes microempresas 
(ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), por sociedade que não se enquadre na definição legal dessas categorias, 
configura fraude ao 
certame. - A responsabilidade pela exatidão, atualização e veracidade das declarações é exclusivamente das firmas 
licitantes que as forneceram à Administração. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: 
 
Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos nº 36 Acordão: Acórdão n.º 2578/2010-Plenário, TC-
008.554/2010-2, rel. Min. Walton 
Alencar Rodrigues, 29.09.2010. O enquadramento, o reenquadramento e o desenquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte são efetuados com base em declaração do próprio empresário, perante 
a Junta Comercial competente 
A participação em licitação reservada a microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), por sociedade que 
não se enquadre na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, isso porque “a 
responsabilidade pela atualização e veracidade das declarações de pertencimento às categorias acima compete às 
firmas licitantes”. Foi esse 
o entendimento defendido pelo relator, ao examinar representação formulada ao TCU contra possíveis irregularidades 
perpetradas por empresas em licitações, as quais teriam delas participado, na condição de ME ou EPP, sem possuir 
os requisitos previstos na Lei Complementar n.º 123/2006 e no Decreto Federal n.º 6.204/2007. De acordo com a 
unidade técnica, “o enquadramento como ME ou EPP depende de solicitação da própria empresa, junto ao presidente 
da respectiva Junta Comercial do 
estado da federação onde se localiza, requerendo o arquivamento da ‘Declaração de Enquadramento de ME ou EPP’, 
conforme o inciso II do parágrafo único do art. 1º da IN-DNRC nº 103/2007. Do mesmo modo, cabe à empresa solicitar 
o desenquadramento da situação de ME ou EPP, de acordo com a alínea c.2 do inciso II do parágrafo único do art. 
1º da 
mencionada IN” Acórdão n.º 2578/2010-Plenário, TC-008.554/2010-2, rel.Min. Walton Alencar Rodrigues, 
29.09.2010. 
 
Cabe ressaltar que, independentemente da recorrente ter dado ou não lance de desempate cabido ao tratamento 
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diferenciado, não desqualifica a fraude já que essa decisão de auferir desse benefício vem desde o momento em que 
a empresa formula a declaração de porte e, mais importante, no momento em que a empresa insere a proposta no 
sistema COMPRASNET, como demonstrado abaixo na descrição da tela de inserção da proposta e documentos: 
O sistema apresenta no início da tela para a inserção da proposta, a seguinte informação: 
 
“Senhor fornecedor, assinale SIM para a declaração abaixo, caso seja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 
ou Equiparada e deseje usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006 para licitação eletrônico, caso contrário assinale NÃO. 
Para mais informações sobre empresas equiparadas a ME/EPP, clique aqui.” 
 
E logo abaixo, no campo reservado para a marcação de SIM ou NÃO, consta claramente a declaração: 
“Declaro, sob as penas da lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro com os requisitos estabelecidos 
no Art.3º da Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei complementar”. 
Conforme demonstrado, está claro que a informação foi disponível à licitante recorrente, que não poderá alegar 
desconhecimento, ou falta de atenção tendo em vista que apresentou declaração assinada de que se enquadra como 
MICROEMPRESA, como consta nos autos do processo, ou seja, a sua autodeclaração como o porte referido 
corrobora com a intenção da participação como tal no certame e conhecimento dos fatos que envolvem pregão 
eletrônico. 
Cabe enfatizar que, tendo usufruído ou não do lance de desempate, sendo por qualquer motivo que a recorrente 
venha aduzir, a empresa obteve indevidamente esse direito quando assinalou a declaração no sistema com “SIM” 
para apta a usufruí-lo, e, além disso, a declaração como MICROEMPRESA juntada aos demais documentos de 
habilitação não deixa margem para qualquer alegação de engano quanto ao porte que a empresa pretendia 
apresentar no certame. 
 
Diante do tema já exposto e conforme decisões já proferidas pelo TCU, Solicitamos a essa respeitosa banca de 
licitações, a INABILITAÇÃO e anulação dos lances da empresa MARTINS & SANTOS COMERCIO DE 
COMBUSTIVEL EIRELI-ME, ficando as demais implicações a cargo a quem de direito. 
 
  

  

  

IV-DAS CONTRARRAZÕES 

CONTRARRAZÃO : 

 

ILMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) 
Ref. PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2022 – PLACAS / PA. 
 
 
 
 
MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI, CNPJ nº 14.469.809/0001-71, situada à Avenida 
Perimetral Norte, nº s/n – Bairro Centro, CEP 68.138- 000, neste Município de Placas – PA, por intermédio de sua 
sócia administradora para o PREGÃO Nº 038/2022 – UASG 980060 - PLACAS/PA, MARIA DAS GRAÇAS 
SANTOS AGUIAR, brasileira, divorciada, portadora da cédula de Identidade RG nº 3671905 PC/BA e inscrita no 
CPF: 393.077.192-68, vem tempestivamente apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
interposto por VALDEIR NICOLODI EIRELI LTDA, CNPJ Nº 06.279.925/0001-08 o que faz pelas razões que passa 
a expor. 
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I - DAS RAZÕES RECURSAIS DA IMPETRANTE 
Inicialmente cabe destacar que a Recorrente impetrou recursos irresignada com resultado do Pregão Eletrônico 
Edital nº 038/2022 – Placas / PA, aberto no dia 02/01/2023, quando requereu a inabilitação e anulação dos lances 
da Recorrida, por suposta apresentação de declaração falsa de enquadramento de Porte de MICROEMPRESA e 
por ter sido beneficiada com tratamento diferenciado da Lei 123/2006, inclusive dando lance de desempate. 
 
Outrossim, que o fato produziu uma disputa desleal entre as concorrentes, salientando a empresa ultrapassou os 
limites para enquadramento de ME/EPP. 
 
É relatório das razões. 
 
II - DAS CONTRARRAZÕES 
DA IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIO DA LEI 123/2006 E A CORRETA HABILITAÇÃO DESTA EMPRESA 
 
A irresignação da Recorrente não merece prosperar. Isto porque no presente caso a Recorrida atendeu 
perfeitamente as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação regular e 
completa. O fato narrado nas razões recursais da Recorrente não configura declaração falsa material, tampouco 
a Recorrida foi beneficiada pelo tratamento diferenciado da Lei 123/2006, visto que o Pregão Eletrônico nº 
038/2022 - Placas / PA não possuía nenhum item exclusivo de ME e EPP, considerando o valor licitado. 
 
Desse modo, a Recorrida não poderia ser beneficiada de um fato impossível, bem como não deu nenhum lance 
de desempate, ou seja, não se beneficiou da condição de ME para formular lance inferior, tendo esgotado o prazo 
especialmente aberto ao fim da rodada de lance sem utilizar o direito de preferência previsto na Lei 123/2006, 
inclusive ficando em segundo lugar na rodada de lances em todos os itens. 
 
Além disso, a Recorrente considerou que houve disputa desleal entre as concorrentes pelo benefício legal 
inexistente, salientando que a Recorrida ultrapassou os limites para enquadramento de ME/EPP. Ocorre que o 
porte da Recorrida na Receita Federal e JUCEPA consta como ME, não existindo qualquer declaração falsa e sim 
um erro no porte, fazendo com que na sua declaração enquadramento de porte para licitação fosse considerado 
ME. 
 
No entanto, a Recorrida ressalta que já solicitou a devida correção de seu porte junto aos órgãos competentes. 
Outrossim, é importante frisar que além de ser impossibilidade da Recorrida ter sido beneficiada, também nunca 
houve dolo ou intenção de uma suposta fraude, visto que seu Balanço Patrimonial, onde consta suas 
movimentações financeiras, é regular e devidamente registrado junto aos órgãos de controle. 
 
Ou seja, não houve tentativa de burlar o certame, posto que o documento financeiro hábil para comprovar o porte 
da Recorrente é idôneo. Outrossim, tal erro no enquadramento do porte empresarial é perceptível também na 
documentação da Recorrente, onde para Receita Federal (CNPJ) consta com EPP, mas pelo Balanço Patrimonial 
a Recorrente ultrapassa os limites para EPP. 
 
Decerto este erro formal não gerou nenhum prejuízo ou disputa desleal no presente certame, restando provado 
que não houve benefício, dolo ou intenção de uma suposta fraude por parte da Recorrida. 
 
Portanto, a manutenção da habilitação da Recorrida se trata de clara observância à legalidade, supremacia do 



 

 

  

Estado do Pará 

Prefeitura Municipal De Placas 
Setor de Licitação 

CNPJ: 01.611.858/0001-55 

Página 6 de 11 
 

interesse público e razoabilidade ao excesso de formalismo. 
 
DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E EXCESSO DE FORMALISMO 
 
A finalidade da licitação, como referido é a de viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa, o que deve ser 
ponderado em contraponto ao rigorismo exacerbado e preciosismos no julgamento. 
 
Não se pode permitir que por EXCESSO DE FORMALIDADE uma empresa mais qualificada e melhor preço para 
cumprimento do objeto seja desclassificada por mera irregularidade formal, em grave afronta ao princípio da 
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 
 
Nesse sentido, corrobora a jurisprudência sobre o tema: 
 
Declaração falsa prestada por erro não basta para tirar uma empresa da licitação pública, mesmo que o edital ou 
a lei preveja punição para estes casos. Desde que fique claro que não tenha havido má-fé ou prejuízo ao interesse 
público. O fundamento levou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a confirmar sentença que derrubou 
penalidades impostas a uma empresa de tecnologia da informação, com base no artigo 7º da Lei do Pregão 
(10.520/2002) - Processo 5090000-61.2014.4.04.7100/RS - Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
 
Afinal, considerando que a finalidade da licitação pública de obtenção da melhor proposta é atingida com a 
Recorrida, haveria grave inobservância ao princípio da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE com a sua 
exclusão, conforme destaca a doutrina: 
 
"Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que se inter-relacionam, cuidam da necessidade de o 
administrador aplicar medidas adequadas aos objetivos a serem alcançados. De fato, os efeitos e consequências 
do ato administrativo adotado devem ser proporcionais ao fim visado pela Administração, sem trazer prejuízo 
desnecessário aos direitos dos indivíduos envolvidos e à coletividade." (SOUSA, Alice Ribeiro de. Processo 
Administrativo do concurso público. JHMIZUNO. p. 74) 
 
Portanto, considerando que a empresa atende perfeitamente a qualificação técnica e dispõe habilitação jurídica 
conforme os objetivos lançados no edital, requer o recebimento das presentes contrarrazões de recurso com a 
manutenção de sua HABILITAÇÃO e lances. 
 
III - DOS PEDIDOS 
 
ISTO POSTO, diante da tempestividade destas contrarrazões, requer que seja julgada totalmente 
IMPROCEDENTE o referido recurso, para fins de MANTER A HABILITAÇÃO E OS LANCES DA MARTINS & 
SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI. 
 
Termos que, 
Pede deferimento. 
 
Placas – PA, 09 de janeiro de 2023. 
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MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 
CNPJ nº 14.469.809/0001-71 

 

V- DA ANALISE DO MERITO DO RECURSO 

A Recorrente alega que a empresa declarada vencedora ao apresentar declaração falsa de enquadramento de Porte de 
MICROEMPRESA a fim de cumprir requisitos referente a lei 123/2006, a mesma foi beneficiada com tratamento diferenciado conforme 
a referida lei quando teve direito a dar lance de desempate e, consequentemente, concorrer deslealmente no certame com as empresas 
participantes e que ao ter acesso ao balanço patrimonial observou-se que a empresa declarada vencedora ultrapassou expressivamente 
os limites imposto até mesmo para empresas de pequeno porte, como dista o ART. 3º, I II da lei 123/2006.  

Ao analisar a documentação da empresa declarada vencedora constatou-se que a empresa recorrente possui alegação quanto ao porte 
da empresa pertinente dado que a empresa, conforme seu balanço, demonstra que não está enquadrada nas empresas beneficiadas 
pela lei nº123/2006. No entanto, ao analisar de forma especifica os registros da sessão notou-se que, conforme alegado pela empresa 
recorrida, a empresa declarada vencedora não se beneficiou das aplicações da Lei 123/2006, conforme demonstrado abaixo: 

ITEM 01 

 

ITEM 02 
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Além disso, constatou-se que a empresa nos órgãos competentes para fiscalização e regularização, devidamente autenticados,  quanto 
ao porte da empresa os documentos emitidos atualmente encontram-se enquadradas como ME, o que presume-se boa fé da empresa 
recorrida. Vejamos o documento fornecido pela Junta Comercial do Estado do Pará e Receita federal: 

: 

 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM 
http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 
CONTROLE: 4016783980351 CPF SOLICITANTE: 531.246.002-82 NIRE: 15600048571 EMITIDA: 23/12/2022 PROTOCOLO: 
223960845. 

Vejamos ainda o documento expedido pela Receita Federal: 
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Entende-se que somente a declaração errada não basta para tirar uma empresa da licitação pública, mesmo que o edital ou a lei preveja 
punição para estes casos. Desde que fique claro que não tenha havido má-fé ou prejuízo ao interesse público, o que não restou 
comprovada fraude por parte da Recorrida, não demonstrou interesse em manter as informações incorretas no tocante a sua 
classificação empresarial. Poderia essa se beneficiar pela declaração equivocada, mas manteve-se inerte para que a concorrência fosse 
igualitária não prejudicando os demais participantes. Vejamos o que a jurisprudência decide nessas situações: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. DECLARAÇÃO FALSA NO CERTAME. EQUÍVOCO. NAO 
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESCLASSIFICAÇÃO. SEM PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. SANÇÃO DE 
IMPEDIMENTO DE LICITAR. LEI Nº 10.520/2002. Mero equívoco, com ausência de má-fé, e sem que tenha 
gerado potencial prejuízo ao interesse público, não justifica a imposição de impedimento de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento no SICAF, nos termos do artigo 
4ª da Lei nº 10.520/2002. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090000-61.2014.4.04.7100/RS ORIGEM: RS 
50900006120144047100 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

Destaca-se que não teve prejuízo para os concorrentes e para Administração Pública e ainda observou-se ausência de má-fé da 
empresa recorrida o  que afastam a penalidade,  consoante se observe pelos julgados abaixo, oriundos da Egrégia Corte de Contas da 
União: 

REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA NA CONDIÇÃO DE 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. ACOLHIMENTO. EFEITOS 
INFRINGENTE. BAIXA MATERIALIDADE. ALERTA À EMPRESA RESPONSÁVEL. CIÊNCIA AOS 
INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. (...) A ausência de prejuízo e de má-fé dos responsáveis também são 
hipóteses de afastamento da aplicação de multa, consoante se observe pelos julgados abaixo, oriundos da 
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Egrégia Corte de Contas da União: AC-0333-09/07 - PLENARIO TCU - PROCESSO 003.859/2004-8 
PEDIDO DE REEXAME VOTO do Ministro Relator AROLDO CEDRAZ (...) Processo Do suposto crime de 
Fraude a Licitação (ausência de máfé) 0 Superior Tribunal de Justiça tem afirmado em seus julgados, que 
a "fraude a licitação tem como consequência o chamado dano in re ipsa (REsp 1.280.321/MG, RelMinistro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma Die 9.3.2012; REsp 1.190.189, Relator Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, Die 10.9.2010; STF, RE 160.381/SP, Rel. Min. Marco Aurelio, Segunda Turma, 
DJ 12.8.1994). No presente caso não houve dano ao erário, tampouco intenção por parte da recorrente de 
causar qualquer prejuízo a quem quer que fosse, ou mesmo frustrar a competitividade do certame realizado. 
Não houve má-fé, dolo, premeditação, simulação, fraude ou outra circunstância que ampare a conotação 
conferida pelo TCU, data 'Moira, a conduta praticada por um funcionário da empresa embargante, que 
apenas assinalou com um 'X' um documento de enquadramento no regime diferenciado das Micro e 
Pequenas Empresas. A declaração considerada como falsa pelo Egrégio TCU, foi enviada eletronicamente 
de forma equivocada. Não houve dolo, não houve intenção de fraudar os procedimentos licitatórios 
realizados pela entidade licitante via Pregão Eletrônico por parte do funcionário da embargante. 0 que 
ocorreu foi um erro, apenas isso, no encaminhamento da declaração de enquadramento da recorrente como 
EPP por meio eletrônico. Erro este devidamente reconhecido pelo funcionário. É de conhecimento público 
que, regra geral, ou para efeitos de atenuação da pena, não comete conduta ilícita aquele que não agiu 
com dolo ou culpa grave e nem obteve acréscimo de bens ou valores no seu patrimônio em detrimento do 
erário. A recorrente reconhece que se equivocou, e já adotou todas/as medidas necessárias para corrigir 
os erros apontados no Acórdão do TCU, inclusive no que concerne ao seu correto enquadramento no 
regime diferenciado. A empresa embargante, embora modesta, é solida, possui mais de 10 (dez) anos no 
mercado de medicamentos e material-médico hospitalar, e jamais sofreu, reafirma-se, uma única 
condenação pelos órgãos de Controle e fiscalização, até o presente episódio. Conclusão (...)  

5. No mesmo sentido, decidiu o TCU ao proferir Acórdãos nº 2.924/2010 e nº 125/2014, ambos do Plenário. 
6. Há de se considerar, ainda, dois pontos. Primeiro, que após a identificação do erro a empresa embargante 
solicitou o seu desenquadramento para os fins da LC 123/2006. Segundo, que apesar da falha, o órgão 
efetuou a aquisição pelo menor preço, não havendo, portanto, prejuízo ao Erário ou para as demais 
concorrentes das licitações analisadas. 7. Assim, tendo em vista a similaridade dos casos, julgo que para a 
presente Representação deva ser dado o mesmo encaminhamento dos Acórdão 2924/2010-TCU-Plenário 
e nº 125/2014 – Plenário. Para tanto, constatada a omissão no âmbito do Acórdão 1535/2013-TCU-Plenário, 
devem os presentes Embargos de Declaração ser acolhidos, com efeitos infringentes, alterando a Decisão 
guerreada para que a empresa seja alertada de que a repetição da infração ensejará a declaração de sua 
inidoneidade, impossibilitando que contrate com o Poder Público por até 5 anos. 8. Ante o exposto, Voto 
por que o Tribunal adote a minuta de Acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado. (Acórdão nº 
2392/2014 - TCU- Plenário. Relator: Ministro Reimundo Carreiro. 10/09/2014)  

Como visto, é recomendada a utilização do bom senso e da razoabilidade na análise das normas editalícias, possibilitando a revisão de 
falhas materiais, que não comprometam a legalidade, a isonomia e a competitividade do processo licitatório, devendo prevalecer o 
interesse público em detrimento do rigorismo formal. 

Destaca-se ainda que a empresa atendeu todas as exigências editalíssimas, inclusive no que refere-se a função do balanço patrimonial 
no certame, através de seus índices comprovou a boa situação financeira da empresa. Além disso, destaca-se que a econômica trazida 
pela recorrida aos cofres públicos é exorbitante considerando o preço ofertado pela recorrente. Vejamos o quadro abaixo: 
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item Quant. Valor unitário 
Recorrida 

Valor unitário 
Recorrente 

Valor total 
Recorrida 

Valor total 
recorrente 

Economia para 
os cofres 
públicos 

01 464.016 R$5,55 R$7,63 R$2.575.288,80 R$3.540.442,08 R$965.153,28 

02 550.407 R$4,70 R$6,43 R$2.586.912,90 R$3.539.117,01 R$952.204,11 

 

Posto isto, importante registrar que, o processo licitatório em questão não é restrito a participação exclusiva de microempresas e 
empresas de pequeno porte, sendo, portanto, de livre disputa. Assim, Considerando que, mesmo com o enquadramento equivocado, a 
Recorrida não usufruiu de qualquer benefício da Lei Complementar nº 123/06. Considerando ainda, que não vislumbrou-se qualquer 
prejuízo ao processo licitatório, bem como aos demais licitantes, já que não se beneficiou das aplicações não deixando em desvantagem 
os concorrentes. Considerando ainda que a recorrida além de estar em conformidade com as exigências constantes no edital, 
apresentou a proposta de menor preço, trazendo economia aos cofres públicos.  

Diante de todo o exposto, não se vislumbram motivos para alterar a decisão, uma vez que todas as exigências constantes no edital 
foram cumpridas, em estrita observância aos termos da Lei n° 8.666/93 e a Lei 10.520/02 e visando os princípios da legalidade e da 
supremacia do interesse público, permanece inalterada a decisão que declarou a  
MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 14.469.809/0001-71 do presente processo licitatório. 

VI- DECISÃO. 

Diante de todo o exposto, conheço do recurso por ser tempestivo e Considerando a proposta mais vantajosa para a Administração 
Publica, Considerando que não houve desvantagens  aos concorrentes e ao certame, não se vislumbram motivos para alterar a decisão, 
uma vez que todas as exigências constantes no edital foram cumpridas, em estrita observância aos termos da Lei n° 8.666/93 e a Lei 
10.520/02 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Portanto nego provimento do recurso e permanece 
inalterada a decisão que declarou a MARTINS & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 14.469.809/0001-71 dos itens 01 e 
02. 

 
Remeta-se a decisão para autoridade superior. 
 
16 de Janeiro de 2023, Placas – Pará. 
 
 

Shayane Nayara Farias Kostov 
Pregoeira Municipal 
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