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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE DESCALVADO – ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 
 

 

 

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, empresa com sede na Avenida 

Presidente Vargas nº 2001, conjunto 174 - 17º andar, Cep. 14020-260, na cidade e 

comarca de Ribeirão Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.344.497/0001-41, vem, 

com o devido respeito e acato, VEM respeitosamente, à presença de V.Sa., REQUERER 

tempestivamente, por meio da presente peça de CONTRARRAZÕES, que V.Sa. se digne a 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da recorrente MEGAVALE ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, porque apresenta-se DESPROVIDO de CONSISTÊNCIA 

JURÍDICA e repleto de ALEGAÇÕES HIPOTÉTICAS que servem apenas para TUMULTUAR o 

andamento do certame em questão, o que demonstra a intenção da LICITANTE de 

CONFUNDIR V.Sa. para tentar JUSTIFICAR a sua INAPETÊNCIA, tudo de acordo com as 

RAZÕES de FATO e de DIREITO que serão apresentados na presente petição: 
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I. BREVE RESUMO DO RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO APRESENTADO 

PELA RECORRENTE MEGA VALE: 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela proponente 

MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - doravante denominada 

recorrente, alegando, em breve síntese, não ter sido aplicado corretamente os critérios 

previstos na Lei nº 123/06 para ME/EPP, assim como em relação a comprovação da 

empresa recorrida ter deixado de comprovar que cumpre a reserva de funcionários 

portadoras de deficiência física.  

Com efeito, cumpre-nos destacar que toda documentação carreada 

ao presente procedimento licitatório demonstra, de forma inequívoca, que a recorrida 

Verocheque detém todas as condições jurídicas, econômicas e, principalmente técnicas, 

para desempenhar com esmero, eficácia e total eficiência o objeto ora licitado, haja vista 

que presta ou já executa os mesmos serviços a mais de uma década, em inúmeros órgãos 

públicos e empresas privadas, comprovando, de forma inequívoca a expertise adquirida ao 

longo de todo esse tempo na gestão dos benefícios. 

Nesse passo, sem razão a recorrente, vejamos. 

II. DA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO  

De início, analisando o recurso apresentado pela licitante há que se 

salientar, que o seu intuito é tão somente o de tumultuar o certame, haja vista que aduz 

irregularidades descabidas e falaciosas, posto que a recorrente aceitou as regras 

previamente dispostas no item 6.81. do edital e na lei, sem apresentar nenhum tipo de 

impugnação no prazo legal, mas, agora, a destempo, apenas para tumultuar o certame, 
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vêm com os presentes recursos totalmente desprovidos de razão, alegar que o critério de 

desempate por meio de sorteio não está correto, mesmo sabendo antemão estar este 

critério objetivamente previsto no edital e da mesma forma, sem fundamento legal 

alegam que a recorrida não comprovou atendimento a norma que garante o direito ao 

trabalho da pessoa com deficiência. 

Da mesma feita, evidente o caráter manifestamente protelatório, eis 

que faz uso da letra da lei, apenas com caráter argumentativo, lançando teorias e teses 

infundadas, sem atrelar as mesmas qualquer cunho probatório que possa vir a alterar o 

rumo do certame. 

Esclarece-se, ainda, que a empresa tem o PLENO DIREITO de interpor 

recursos, sendo um exercício do direito de ampla defesa e contraditório, ao qual utiliza-se 

da garantia constitucional para afastar ato que julga como inapropriado. 

No entanto, não pode ser aceito como legitimo interesse ao direito 

de recorrer, quando, na verdade, a empresa possui apenas o interesse em frustrar o bom 

trâmite do procedimento licitatório, trazendo recursos com alegações INCABÍVEIS, 

atrasando a conclusão de certame licitatório, assim sendo, fere diretamente o interesse 

público e os princípios da razoabilidade e celeridade. 

Pois bem, em razão do edital não admitir taxa negativa, todas as 

propostas ofertadas com lances de 0%, foram classificadas, ficando todas elas empatadas 

ainda na fase de proposta, portanto não houve o início da fase de lances, já que não seria 

possível que as empresas ofertassem preços menores do que 0%. 

A Constituição Federal brasileira determina que a administração 

pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância 

desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados 
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mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes (art. 37, inciso XXI).  

Isso porque, como houve empate de propostas apresentadas por ME 

e EPP com as demais licitantes constituídas por outras formas societárias, NÃO É CORRETO 

ESCOLHER A VENCEDORA SOMENTE ENTRE AS ME/EPP PARTICIPANTES, O CORRETO É 

PROMOVER UM sorteio ENTRE TODAS AS EMPRESAS PROPONENTES, assim como 

ocorreu neste certame, agindo escorreitamente na forma da lei. 

Conforme disposto no art. 44, da Lei Complementar nº 123/06:  

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.  

Ocorre que, pela leitura completa do art. 44, citado, em conjunto 

com os seus parágrafos, observa-se que o empate referenciado no caput do artigo diz 

respeito ao conhecido empate ficto.  

Neste empate (empate ficto), é conferido às ME e EPP a possibilidade 

de apresentarem uma nova proposta.  

Ou seja, permite que a ME e EPP apresentem mais um lance para 

obterem a vitória do certame. 
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Essa faculdade somente é conferida quando a proposta comercial 

seja igual ou superior a 10% (nas modalidades tradicionais) em relação à primeira 

classificada.  

Dito de outro modo, o denominado EMPATE FICTO permite que as 

ME e EPP, dentro das margens adotadas na referida lei, apresentem proposta de PREÇO 

INFERIOR à empresa inicialmente considerada vencedora, a conferir:  

“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”  

De acordo com a lei, o exercício facultativo do direito de preferência 

conferido às ME e EPP deve respeitar dois requisitos básicos (cumulativos), além do 

regular enquadramento da licitante nos respectivos regimes empresariais, vejamos:  

1. oferecer proposta (ou lance) igual ou até 10% ou 5%, no caso do 

pregão, superior a menor proposta; e  

2. cobrir a proposta ofertada pela primeira colocada, para que reste 

demonstrado a vantajosidade de seu preço perante a Administração 

Pública. 

Ou seja, o direito de preferência é VINCULADO à demonstração de 

vantajosidade econômica à Administração Pública.  

Assim, devido às características que permeiam este certame, não há 

que se falar em empate ficto.  
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Ademais, mesmo que se tratasse de empate ficto (o que não reflete o 

presente caso por se tratar de empate real), nenhuma empresa enquadrada como ME e 

EPP poderia ser beneficiada, por se tratar de descompasso ao princípio da isonomia. 

Corroborando o acima alegado, Joel de Menezes Niebuhr2 explica o 

procedimento a ser adotado quando do empate ficto:  

“De todo modo, ocorrendo o empate a que alude os parágrafos do 

artigo 44 da Lei complementar n° 123/06, A MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NÃO É AUTOMATICAMENTE 

DECLARADA VENCEDORA, NA MEDIDA EM QUE O PREÇO DELA É DE 

FATO SUPERIOR AO MENOR PREÇO OFERTADO NO CERTAME, O 

QUE IMPORTARIA, SE FOSSE O CASO, DESVANTAGEM À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e vulneração aberta ao Princípio da 

eficiência, encartado no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A 

rigor, reconhecendo-se o empate, na forma dos parágrafos do artigo 

44 da Lei complementar n° 123/06, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada faz jus à oportunidade de 

oferecer proposta de preço inferior à proposta até então considerada 

vencedora do certame, conforme dispõe o inciso I do artigo 45 da 

mesma Lei complementar. ENFATIZA-SE QUE NÃO BASTA À 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE IGUALAR O 

MENOR PREÇO ATÉ ENTÃO OFERTADO. A MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE MAIS BEM CLASSIFICADA DEVE 

COBRIR O MENOR PREÇO ATÉ ENTÃO OFERTADO, REDUZI-LO. Se o 

fizer, prescreve o referido inciso I do artigo 45 da Lei complementar, 

o objeto da licitação deve ser adjudicado a ela”. (Grifei). 

No mesmo sentido, ensina o Professor Marçal Justen Filho3:  

 
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zênite, 2008. Ed. 1°. p. 329. 
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“A LC 123/2006 criou uma ficção de empate no art. 44, MAS A 

SOLUÇÃO SE AFIGUROU COMO VÁLIDA POR QUE ACOMPANHADA 

DO ÔNUS DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE VALOR MAIS 

REDUZIDO. Na LC 123/2006, o empate ficto (ou seja, não consistente 

em propostas de valor idêntico) não conduz à imediata vitória do 

lance estipulado pelo beneficiário, devendo ser formulada uma 

proposta de menor valor. Portanto, a Administração obterá o menor 

valor possível no certame. Distinta era a solução concebida no Dec. 

Fed. 1.070/1994, em que havia a ficção de empate e uma 

vantajosidade também puramente imaginária (sagrar-se-ia vencedor 

o licitante que tivesse formulado proposta de valor mais elevado). O 

referido regulamento Federal foi substituído pelo Dec. Fed. 

7.174/2010. Observe que as preferências destinadas a incentivar o 

desenvolvimento nacional sustentável podem importar a contratação 

de proposta de valor mais elevado. (g.n.)”  

Em resumo, as ME e EPP não devem ser privilegiadas nos processos 

licitatórios de modo incondicional, ignorando preceitos fundamentais do processo 

licitatório ao apresentar ofertas que NÃO SÃO MAIS VANTAJOSAS, aniquilando quaisquer 

chances de que as demais licitantes possam ser contratadas pela Administração Pública. 

Outrossim, a realização de sorteio exclusivamente entre ME e EPP é 

hipótese não prevista em lei. Pelo contrário, a lei regulamenta apenas a possibilidade de 

empate FICTO, dentro de certas circunstâncias, o que nada se compara a realização de 

sorteio fechado somente entre ME e EPP.  

Deste modo, a correta aplicação do critério de desempate, a fim de 

conferir legalidade e, consequentemente, evitar qualquer restrição ao caráter 

 
3 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. Ed. 16ª. p 104.  
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competitivo do certame, deve seguir os critérios dispostos nos incisos do § 2º, do art. 3, 

da Lei Geral de Licitações, prestigiando a participação de todas as licitantes, 

independentemente de sua constituição societária. 

Sendo assim, não é o caso de declarar preferência incondicional e 

automática para ME e EPP, haja vista que a preferência está condicionada a uma proposta 

mais vantajosa para o erário, o que de forma alguma ocorreu no certame em apreço.  

Neste sentido é o entendimento doutrinário do professor Jonas 

Sidnei Santiago de Medeiros Lima4, a saber:  

“Verifica-se que o “desempate” não é automático, em favor da 

microempresa ou da empresa de pequeno porte, uma vez que 

existe no inciso I uma condição para isso aconteça, qual seja, que a 

interessada apresente proposta com “preço inferior” àquela 

considerada, até então, vencedora do certame. Atendida a condição 

de “cobrir” a outra oferta, tem-se o direito da microempresa ou da 

pequena empresa de ser declarada vencedora do certame”. (Grifei). 

Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade entre 

os administrados deve ser rechaçado, afinal, trata-se de ato que contraria o próprio 

princípio da finalidade, da eficiência e da razoabilidade, pois acaba por reduzir a maior 

amplitude de opções a atingir o objetivo público. 

A esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor e 

magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim assevera: 

(...) todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para 

ser legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a 

 
4 LIMA, Jonas Sidnei Santiago de Medeiros. Licitações à luz do novo estatuto da microempresa (Lei Complementar n. 
123/2006 (incluindo o Decreto n. 6204/2007, legislação correlata, experiências internacionais e análises de editais). 
Campinas, SP: Servanda Editora, 2008. p. 77. 



 

9 | P á g i n a  

 

norma legal pertinente (princípio da legalidade), com a moral da 

instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública 

própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária 

(princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional 

(princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se 

desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, 

expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se 

requerida pelo interessado. (in Direito Administrativo Brasileiro, 34ª 

Edição, 2008, Editora Malheiros, São Paulo, pg. 716) 

Embora este certame não esteja sendo conduzido sob a égide da 

Nova Lei de Licitação, equivocadamente, citada no recurso em tela, ainda que esse não 

fosse o caso, não seria aplicável em benefício da recorrente, haja vista que na Nova Lei de 

Licitações, o direito de preferência não poderá ser avocado em contratos cujos valor 

estimado for superior à receita bruta máxima para fins de enquadramento como empresa 

de pequeno porte – hoje, R$ 4.800.000,00, nos termos do art. 3º, II, da LC 123/06. É o que 

está previsto no art. 4º, §1º, I e II. Para contratações com prazo de vigência superior a 1 

ano, o valor a ser considerado na aplicação desse dispositivo será o valor anual do 

contrato (art. 4º, §3º). 

Portanto, no que diz respeito à não exclusão das empresas que não 

sejam ME ou EPP do sorteio em caso de empate, essa Administração agiu corretamente.  

Isso porque, os artigos 44 e 45 da LC 123 estabelecem de antemão 

quais os critérios de preferência a serem conferidos a tais entidades, a saber, 

procedimento próprio em caso de empate (real ou ficto). Há uma dupla preferência: i) 

possibilidade de que propostas com preço 5% a 10%maiores que as outras sejam 

consideradas empate para todos os fins e ii) possibilidade de apresentação de proposta 

mais vantajosa antes das demais licitantes.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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A tese recursal de que deveria haver exclusão das demais só poderia 

prevalecer se o artigo 45 da LC123 não previsse efetivo procedimento a ser observado em 

caso de empate.  

Assim, no caso de empate das propostas, sem que as ME ou EPP 

tenham apresentado uma proposta mais vantajosa, de preço inferior, caberá então a 

observância pura e simples do artigo 45, § 2º:  

"No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após 

obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo".  

Conjugando todos os dispositivos, a melhor interpretação a tais 

dispositivos, à luz do princípio da concorrência e da melhor oferta à Administração, é que 

não havendo proposta mais vantajosa ofertada por ME ou EPP na forma do art. 45, da LC 

123, deve ser aplicado integralmente o art. 45, § 2º, da Lei 8.666/93, convocando-se todos 

os licitantes, vedado qualquer outro processo. 

E, mais, o benefício só poderá ser utilizado se a ME e/ou a EPP não 

tiver firmado, no ano-calendário de realização da licitação, outros contratos que somados 

extrapolem o limite da LC 123/06, conforme estatui o art. 4º, §2º, da Nova Lei, logo, 

ocorre que como veremos abaixo a empresa escolhida pelo como vencedora o certame 

simplesmente por ter se declarado como ME/EPP, não poderá prevalecer, pois a referida 

empresa em razão da sua receita bruta/faturamento não goza mais deste benefício. 

3.2. DO DESENQUADRAMENTO FICTO DA EMPRESA MEGA VALE DA CONDIÇÃO 

DE ME/EPP: 

No caso em apreço, em relação a empresa ora recorrente MEGA 

VALE, considerando apenas a receita bruta auferida até setembro de 2022, ultrapassou e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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muito o limite perfilado na Lei 123/2006, vejamos o quadro abaixo: 

 

Nesse sentido, não há sombra de dúvida de que a primeira condição 

para definir o enquadramento de ME/EPP é essencialmente econômica.  

Sendo assim, a receita bruta auferida por aquelas empresas deve 

estar nos limites estabelecidos no artigo 3º da LC 123/2006: 

"Artigo 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 
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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 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)" (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) BRASIL, 2021. 

O desenquadramento, por sua vez, nos termos da LC, ocorre quando 

a empresa de pequeno porte excede o limite de receita bruta anual de R$ 4,8 milhões no 

ano-calendário.  

Portanto, as empresas que almejam participar das licitações com os 

benefícios da LC n° 123/2006 deverão comprovar que se enquadram nos limites de 

faturamento, sempre em atenção à modulação de efeitos nos casos de 

desenquadramento das empresas de pequeno porte. 

Ademais, é obrigatória a promoção do desenquadramento da 

condição de beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 se extrapolado o limite de 

faturamento. Isso porque, o faturamento bruto, ou receita bruta é simplesmente o valor 

total que uma empresa obtém com a venda de produtos, serviços ou ambos. 

É notório que a empresa que se passar por microempresa ou 

empresa de pequeno porte para se sagrar vencedora em determinado procedimento 
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licitatório, sem fazer jus ao referido tratamento diferenciado, comete fraude, passível de 

aplicação de penalidade, tal como ocorre com a empresa Mega Vale. 

Nesse caso, caberá a própria empresa comunicar ao fisco e às 

entidades e órgãos da Administração Pública, ao participar de outras licitações, que deixou 

de operar nas condições de ME e EPP. 

Neste sendo a IN-DNRC nº 103/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC dispõe sobre o enquadramento, reenquadramento e 

desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, constantes da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nas Juntas Comerciais, senão 

vejamos:  

Art. 1º O enquadramento, reenquadramento e desenquadramento 

de microempresa e empresa de pequeno porte pelas Juntas 

Comerciais será efetuado, conforme o caso, mediante 

arquivamento de declaração procedida pelo empresário ou 

sociedade em instrumento específico para essa finalidade.  

Desta feita, interpretando-se analogicamente, toda alteração deve 

ser comunicada aos órgãos competentes, inclusive à Junta Comercial, sendo de 

responsabilidade da própria empresa quanto ao seu enquadramento ou 

desenquadramento como Micro ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo que se falar 

em lapso quanto a ciência de alteração recente da condição da empresa. 

Por sua vez, a § 9º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, 

estabelece claramente que a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder 

o limite de receita bruta anual, fica excluída, NO MÊS SUBSEQUENTE À OCORRÊNCIA DO 

EXCESSO, do tratamento jurídico diferenciado previsto na referida Lei Complementar, não 

restando dúvidas acerca do desenquadramento da referida empresa.  
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Neste mesmo sentido, é o que descreve o Art. 13, § 1º, do Decreto nº 

8.538, de 06 de outubro de2015:  

Art. 13. Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como: 

I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos 

do art. 3º, caput, incisos I e II , e § 4º da Lei Complementar nº 123, de 

2006 ; 

§ 1º O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento 

da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido 

no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal 

anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar 

com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, 

caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios 

previstos neste Decreto. 

Com efeito, a prestação de declaração falsa em licitação, com o fim 

de obter indevidamente benefícios previstos pela Lei Complementar nº 123/2006, 

constitui ilícito de caráter formal e afirma que, a mera habilitação como empresa de 

pequeno porte para participação do certame como ME e ou EPP, sem possuir os 

pressupostos legais para tal enquadramento, evidencia a tentativa de beneficiar-se do 

tratamento diferenciado que as ME e EPP recebem nas contratações públicas e configura 

fraude punível. 

Ainda no entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 

2578/2010, adotou-se o posicionamento no sentido de que esta forma de comprovação da 

qualificação da licitante como ME ou EPP, instrumentalizada numa simples declaração, 

não exime a empresa licitante de responder por qualquer conduta que implique em 
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falsidade da declaração, (artigo 299 do Código Penal), conluio ou qualquer prática danosa 

à competitividade no certame. 

Ou seja, nesse contexto caberia à empresa MEGA VALE, após ter 

extrapolado o faturamento permitido, dirigir-se à competente Junta Comercial e demais 

órgãos competentes para declarar seu desenquadramento da condição de ME/EPP, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006, o que não aconteceu, pelo contrário, 

participou do certame apresentando declaração de Empresa de Pequeno Porte em 

desconformidade com sua condição real.  

Assim sendo, não seria razoável e nem cabível aceitar que a empresa 

MEGA VALE continue participando do certame, pois a cautela nas licitações públicas é 

também essencial para evitar situações antijurídicas e é inadmissível a aceitação de 

documento com conteúdo falso, portanto, não há que se falar que manter a empresa 

declarada vencedora no certame estar-se-ia fazendo valer o Princípio da Eficiência, 

Celeridade e Economia Processual. 

O tratamento diferenciado da LC 123/2006 muda parcialmente com a 

NLLC (2021), quando determina que os artigos 42 a 49 da LC nº 123/2006 relativos ao 

tratamento favorecido não são aplicados: 

1. no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de 

serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior a R$ 4,8 

milhões; 

2. no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às 

licitações cujo valor estimado for superior R$ 4,8 milhões. 

De acordo com os novos parâmetros, em licitações cujo valor for 

superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte, as MPEs não poderão se beneficiar do prazo de até cinco dias úteis, no 
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mínimo, para regularizarem a documentação fiscal ou trabalhista e/ou não terão 

preferência de contratação nos casos de empate ficto. 

Portanto, sob essa ótica, ainda que a microempresa e empresa de 

pequeno porte se enquadrem tributária e juridicamente como beneficiárias da LC, 

ocorrerá o "desenquadramento ficto", nos casos relacionados no artigo 4º da NLLC, 

afastando qualquer tratamento diferenciado àquelas empresas. 

O desenquadramento ficto ocorre em duas situações:  

a primeira, quando as microempresas e empresas de pequeno 

porte participarem de licitações, cujo valores estimados forem 

superiores à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, nos 

parâmetros dos incisos I e II, do §1º do artigo 4º da NLLC;  

a segunda, quando a microempresa ou empresa de pequeno porte 

celebrarem contratos com a Administração Pública, cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento de empresa de pequeno porte. 

(...) 

A empresa Verocheque Refeições Ltda é uma empresa idônea, 

que está ativa neste segmento há mais de 18 anos, servindo com esmero inúmeros 

órgãos públicos e empresas privadas em todo Brasil, o que proporcionaria segurança 

na execução do contrato, porém, se a Nobre Comissão acolher os recursos alijará o 

erário de uma contratação segura e eficaz, trazendo prejuízos irreparáveis aos usuários 

e aos cofres do órgão licitante.  
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O desenquadramento ficto ocorre em duas situações: a primeira, 

quando as microempresas e empresas de pequeno porte participarem de licitações, cujo 

valores estimados forem superiores à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, nos parâmetros dos incisos I e II, do 

§1º do artigo 4º da NLLC; a segunda, quando a microempresa ou empresa de pequeno 

porte celebrarem contratos com a Administração Pública, cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento de empresa de 

pequeno porte. 

3.3. DO CORRETO CUMPRIMENTO À NORMA DE RESERVA DE VAGAS 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

A recorrida Verocheque é uma licitante séria, reconhecida por seus 

trabalhos na área de fornecimento de benefício alimentação e refeição, tanto no que se 

refere à qualidade dos seus produtos e serviços, quanto pela sua competitividade 

comercial, patente neste segmento de mercado, portanto, é uma concorrente desejada 

pela Administração Pública em todas as licitações. 

Nesse passo, lembramos que de acordo o princípio da Legalidade 

previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988: “II – ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Com efeito, é importante ressaltar que a recorrida possui menos de 

100 (cem) funcionários em seu quadro de pessoal, razão pela qual não possui a 

obrigatoriedade legal de reservar cotas para preenchimento de cargos por pessoa com 

deficiência ou reabilitados da previdência social. 

Sendo assim, se houver provimento a este ponto do recurso, 

estaremos diante de uma decisão ilegal de conceder preferência de contratação às 

empresas que comprovassem reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social, independentemente de verificação sobre a exigência 

legal de tal reserva pelas desclassificadas. 

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão que declarou a 

recorrida como vencedora do certame, pois de outro modo, estar-se-ia aplicando 

incorretamente o benefício previsto pelo art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/93, por 

ignorar o fato de que o critério de desempate não deve prejudicar empresas que não 

tenham a obrigatoriedade legal de promover a reserva de cargos a pessoas com 

deficiência e reabilitadas da Previdência Social. 

A exigência prevista em lei para reserva de cargos está positivada no 
art. 93, da Lei nº 8.213/1991: 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada 

a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados................................................................2%; 

II - de 201 a 500..........................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000......................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. .............................................................5%. 

Veja-se: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(...) 

§ 2o Em igualdade de condições, como critério de desempate, será 

assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

(...) 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. (grifo nosso) 

A lei, portanto, é clara ao afirmar que o critério de desempate a ser 

utilizado é o de cotas por obrigatoriedade legal. Se não houver obrigatoriedade oriunda de 

lei para a reserva de cargos, não pode a empresa licitante ser prejudicada. 

Se fossem verdadeiras as alegações das recorrentes, a própria 

Comissão decidiria de plano pela desclassificação da recorrida Verocheque – se assim não 

procederam – certamente foi porque a vencedora Verocheque atendeu plenamente as 

condições de participação e habilitação estabelecidas no instrumento convocatório, 

sagrando-se vencedora por seus próprios méritos. 

A empresa Verocheque Refeições Ltda é uma empresa idônea, que 

está ativa neste segmento há mais de 18 anos, servindo com esmero inúmeros órgãos 

públicos e empresas privadas em todo Brasil, o que proporcionaria segurança na execução 

do contrato, porém, se a Nobre Comissão acolher o recurso alijará o erário de uma 

contratação segura e eficaz, trazendo prejuízos irreparáveis aos usuários e aos cofres do 
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órgão licitante.  

III. DOS PEDIDOS 

Ante aos fatos narrados e as razões de direito acima aduzidas a 

signatária requer ao Nobre Presidente da Comissão, que seja reconhecida e declarada a 

TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, ora impugnado, com a consequente manutenção 

integral da decisão sob exame, ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM CORRETAMENTE 

APLICADOS OS TERMOS DA LEI E DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022. 

Caso o Nobre Presidente da Comissão opte por não manter sua 

decisão, REQUEREMOS que, com fulcro no Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no Princípio 

do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade 

superior competente. 

Nestes termos, pede deferimento. 

De Ribeirão Preto/SP p/ Descalvado/SP, 9 de janeiro de 2023. 

 

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11295014/artigo-109-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11294688/inciso-iii-do-artigo-109-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11294539/parágrafo-4-artigo-109-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licitações-lei-8666-93
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