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JULGAMENTO DE RECURSO  

FASE DE PROPOSTA - EDITAL CP 001/2018 

 

 
Processo licitatório: n˚ 5.665/2018 

Protocolo de Recurso: 16.692/2018 

Edital: CP 001/2018 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 

limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: varrição, 

capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio 

fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode 

de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, 

recolhimento e transporte dos resíduos de capina e roçada, sem 

dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 

Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

I - RELATÓRIO 

  A Recorrente, BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, 

insurge-se em Recurso Administrativo Hierárquico, em face de 

decisão preliminar da Comissão Permanente de Licitações que, 

classificou-a como segunda colocada, dentre as propostas 

válidas. 

 Alegou, em síntese, que a recorrida não se enquadra nos 

termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTOS 

 Antes de adentrar no mérito propriamente dito acerca do 

tema de fundo, faz-se necessário traçar algumas linhas de 

esclarecimento que antecedem a conclusão pelo acolhimento ou 

rejeição das razões em discussão.  
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 Nos termos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 

considera-se empresa de pequeno porte 

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 

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)(Grifo nosso)      

 Ou seja, para que a empresa esteja enquadrada como Empresa 

de Pequeno Porte, nos termos da lei, é necessário auferir, 

obter, alcançar, receita bruta compreendida entre R$360.000,00 e 

R$4.800.000,00 em cada ano calendário. 

 Sabidamente o legislador teve o cuidado de conceituar o que 

se entende por Receita Bruta no parágrafo primeiro do 

dispositivo citado alhures 

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto 

no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 

serviços nas operações de conta própria, o preço dos 

serviços prestados e o resultado nas operações em conta 

alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. (Grifo nosso) 

 Assim temos que Receita Bruta nada mais é que a soma do 

volume de vendas e de serviços prestados. Deste modo não basta 

apenas uma projeção de ganho, e sim que este ganho esteja em 

condição de ser exigível. 
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 Esclarecido o conceito dado à Receita Bruta, resta agora 

definir como deve ser comprovado o enquadramento da empresa como 

Empresa de Pequeno Porte, como é o caso em tela. É certo que o 

instrumento convocatório assim dispõe no item 10.3.1 

10.3.1 – Os licitantes que desejarem usufruir os 

benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e 

suas alterações, e reproduzidos neste edital deverão 

invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte e apresentar os seguintes documentos: 

a) Declaração de condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual conforme 

(ANEXO VII), juntamente com a Certidão Simplificada da 

Junta Comercial com data de emissão não superior a 90 

(noventa) dias anterior à data de realização da sessão 

definida no item 1.6. (Grifo nosso) 

Assim também dispõe a Instrução Normativa nº 103, de 

30/4/2007, elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, sobre o enquadramento e 

desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, 

constantes da LC nº 123/2006, nas Juntas Comerciais em seu art. 

8º, “a comprovação da condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada 

mediante certidão expedida pela Junta Comercial”. (Grifo nosso) 

Neste sentido, ao protocolar impugnação aos recursos 

interpostos, sob protocolo 17.547/2018, face a sua classificação 

como primeira colocada neste certame, a empresa Octo Service 

Ltda EPP fez juntar as fls. 16 dos autos supracitados, cópia de 

Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial emitida em 

23 de novembro de 2018, confirmando seu enquadramento como 

Empresa de Pequeno Porte.  Consigna-se que a referida certidão 

possui código de verificação de autenticidade, devidamente 

confirmada por esta comissão. 
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 DECISÃO  

Por esta razão, esta comissão mantém sua classificação como 

segunda colocada neste certame licitatório, para no mérito 

decidir pela Improcedência das razões recursais. 

 

 Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 

 

Caio de Carvalho Borges 

Presidente da CPL 
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Piúma/ES, 29 de novembro de 2018. 
 

 
DESPACHO: 041/2018 
ASSUNTO:  Julgamento de Recurso da Fase de Análise das Propostas  
 
 

DESPACHO 
 

Tratam os autos de solicitação feita pela Secr. Mun. de Obras e Serviços para 
“Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias 
públicas, tais como: varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, 
meio fio e canaleta, caiação de guias, desobstrução de bueiros, pode de árvores com 
limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos resíduos de 
capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma descrita no Projeto 
Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.”; 
 

Considerando terem-se esgotados os prazos recursais referentes à fase de 
Propostas da Concorrência Pública nº 001/2018; 
  

Foram recebidas às razões recursais apresentadas pela empresa BR 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, à Comissão Permanente de Licitação, por meio 
do protocolo 16.692/2018, oportunidade que, em análise e relatório fundamentados nos 
autos, decide por manter a CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE EM SEGUNDO LUGAR, 
DENTRE AS PROPOSTAS VÁLIDAS.  
 

Nestes termos, submete o presente recurso à apreciação superior nos termos do 
§4º, Art. 109, da Lei 8.666/93, com fulcro no Decreto Municipal 1.118/2017. 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Caio de Carvalho Borges 
Presidente da CPL 
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