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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À CONDIÇÃO DE EPP DA PAVLOC 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAÁQUINAS LTDA  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00611.11.07.611.2020 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE MACRODRENAGEM, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, 

NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. 

IMPUGNANTE: LN CONTRUTORA LTDA 

INTERESSADA: PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAÁQUINAS LTDA 

 

O município de Camaçari/BA inaugurou a Concorrência Pública nº 001/2021 para 

contratação de empresa de engenharia para execução deobras de macrodrenagem, 

localizado no bairro jardim limoeiro, no município de Camaçari/BA. 

 

Em 21 de junho de 2021 foram declaradas classificadas as propostas das licitantes, 

na seguinte ordem, LN CONSTRUTORA LTDA;PAVLOC CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÃO DE MAQUIINAS LTDA;QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.  

 

Em 07 de julho de 2021 foram convocadas as empresas que se autodeclaram no 

certame como microempresas eempresas de pequeno porte para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar nova proposta de preços global/planilhas/CDr com valor 

abaixo da empresa melhor classificada, acompanhada de Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis atualizados, em atendimento ao Item 10.3.4. do Edital. 

 

A PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUIINAS LTDA apresentou nova 

proposta de preços e informou que os documentos solicitados na convocação já se 

encontravam nos autos do processo administrativo (habilitação – envelope 01).  

 

Destarte que o BalançoPatrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados no 

certame correspondia ao ano de 2019.  
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Em 15 de julho de 2021 a Construtora LN apresentou pedido de impugnação da 

documentação apresentada pela PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE 

MÁQUINAS LTDA, através da qual solicita a Comissão de Licitação promova 

diligência à documentação da PAVLOC Construções, argumentando que ela não se 

encontra mais adequada como ME/EPP, logo não fazendo mais jus ao benefício e 

direito concedido pela lei 123/2006. 

 

A Comissão Permanente de Licitação – Compel, com fulcro no item 21.4 do Edital, 

determina diligência à licitante PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 

DEMAQUINAS LTDA EPP, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dia úteis apresente 

documentaçãoque comprove sua condição de ME/EPP na data atual, sob pena de 

perda do direito de gozar dosbenefícios inerentes a esta condição neste 

procedimento, sendo-lhe facultada, ainda, aapresentação de defesa à Petição 

apresentada por LN CONSTRUTORA LTDA.  

 

A PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDAnão apresentou 

documentaçãoque comprovasse sua condição de ME/EPP na data atual, contudo, 

insurgiu-se do requerimento realizado pela LN CONSTRUTORA LTDA, aduzindo, em 

síntese, que comprovou, de forma tempestiva e satisfatória, a sua condição de 

Empresa de Pequeno Porte, por meio do Balanço Patrimonial apresentado quando da 

apresentação dos documentos de habilitação.  

 

Destacou que o Balanço Patrimonial apresentado – referente ao ano de 2019 – 

estava válido para o presente certame, em razão da prorrogação do prazo de validade 

para 30 de julho de 2021, nos termos da Instrução Normativa nº 2023 de 28 de abril 

de 2021 e, portanto, comprovou sua condição de Empresa de Pequeno Porte.  

 

A Comissão Permanente de Licitação – COMPEL, diante da dúvida existente à 

respeito da atual condição ou não de Empresa de Pequeno Porte da PAVLOC 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA, com fulcro noitem 21.4 do 

Edital, realizou DILIGÊNCIAS junto aos Órgãos Públicos com vistas a esclarecer ou 
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acomplementar a instrução do processo e, assim, coletou informações que 

demonstravam que a licitante PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDAEPP não se enquadrava na condição de ME/EPP. 

 

Em razão das informações coletadas pela Comissão Permanente de Licitação – 

COMPEL, foi intimada a PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

LTDAEPP para se manifestar acerca da documentação sob pena de perda do direito 

de gozar dosbenefícios inerentes a sua condição amparada na Lei Complementar n° 

123/2006.  

 

A PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. 

 

Desse modo, retornam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação – COMPEL 

para análise da condição de Empresa de Pequeno Porte da PAVLOC 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP.  

 

Inicialmente, importa consignar que a PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDAEPP foi intimada para se manifestar acerca da documentação 

obtida por meio de diligência que indicavam a perda da qualidade de Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, sob pena de perda do direito de gozar dosbenefícios inerentes 

a sua condição amparada na Lei Complementar n° 123/2006, contudo, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. 

 

Neste diapasão importa consignar que o transcurso do prazo acima referido sem 

manifestação pela PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

LTDAEPP, por si só, já autoriza esta Comissão Permanente de Licitação – COMPEL 

declarar a perda do direito de gozar dosbenefícios inerentes a condição declarada de 

Empresa de Pequeno Porte - EPP, considerando que a empresa foi devidamente 

intimada para apresentar documentos aptos a esta comprovação, bem como, 

manifestar-se sobre os documentos que indicavam a perda desta qualidade, sob pena 
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perda do direito de gozar dosbenefícios inerentes a condição declarada de Empresa 

de Pequeno Porte – EPP e não se manifestou.  

 

Contudo, para garantir a legalidade desta decisão e comprovar, de fato, a perda do 

direito da PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP de 

gozar dosbenefícios inerentes a condição declarada de Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, expõe o que segue. 

 

De início, importa consignar que o Balanço Patrimonial apresentado – referente ao 

ano de 2019 – estava válido para o presente certame, em razão da prorrogação do 

prazo de validade para 30 de julho de 2021, nos termos da Instrução Normativa nº 

2023 de 28 de abril de 2021 e, portanto, apto a comprovar a capacidade econômico e 

financeira da empresa. 

 

Contudo, a referida documentação não é apta a comprovar a condição de Empresa 

de Pequeno Porte – EPP, pois não retrata a condição atual da empresa.  

 

Destarte que o benefício e direito concedido pelo artigo 44 da Lei 123/2006 as 

Empresas de Pequeno Porte deve ser apurado agora, pelo que jamais poderia ser 

considerando como prova da condição de Empresa de Pequeno Porte o Balanço 

Patrimonial referente ao ano de 2019. 

 

Isto porque o enquadramento como empresa de pequeno porte é auferido em cada 

ano-calendário, de acordo o faturamento realizado, pelo que se fazia necessário a 

comprovação do faturamento nos limites da lei referente ao ano calendário 2020, que 

não foi apresentado pela empresa.  

 

A definição do enquadramento está disciplinada nos incisos I e II do artigo 3º da Lei 

123/2006, observe: 
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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). 

 

Veja que o artigo é explicito que a caracterização do enquadramento das pequenas 

empresas se faz por sua receita bruta anual, ou seja, considera-se o que o teto 

máximo é de R$ 4.800.000,00. 

 

Destarte, conforme informações obtidas pela Comissão Permanente de Licitação – 

COMPEL através da Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari/BA, apenas e 

tão somente o Município de Camaçari, no ano de 2020, pagou a quantia de 

R$3.688.521,40 (três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e um 

reais e quarenta centavos) à 

 

Ademais disso, conforme documentos constantes dos autos, a empresa PAVLOC 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP recebeu valores no ano de 

2020 de outros entes públicos, como exemplo, os municípios de Salvador, Lauro de 

Freitas, Mata de São João, Candeias e Dias D’Ávila, que superam, e muito, o teto 

máximo é de R$ 4.800.000,00 para enquadramento como Empresa de Pequeno 
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Porte, nos termos das informações obtidas no site do Tribunal de Constas dos 

Municípios do Estado da Bahia. 

 

Com efeito, somente a título de exemplo, que se somarmos apenas os valores 

recebidos pela PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP 

pelo Município de Camaçari no ano de 2020, que perfaz a quantia de R$3.688.521,40 

(três milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta 

centavos) e apenas e tão somente um dos valores acima referidos recebidos pela 

empresa do Município de Lauro de Freitas em 13 de novembro de 2011, no valor de 

R$1.500.494,02 (um milhão, quinhentos mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 

dois centavos), já ultrapassa o teto máximo de R$ 4.800.000,00 para enquadramento 

como Empresa de Pequeno Porte.  

 

Desse modo, não restam dúvidas, pelas informações obtidas pela Comissão 

Permanente de Licitação – COMPEL através das diligências que a PAVLOC 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP não se enquadra, 

atualmente, como Empresa de Pequeno Porte, pelo que não faz jus benefícios 

inerentes a esta condição amparada na Lei Complementar n° 123/2006.  

 

Destarte que não há uma forma objetiva de identificar se a empresa ultrapassou o 

limite para enquadramento de MPEs, pois a responsabilidade da atualização do 

desenquadramento compete ao próprio empresário. 

 

Por isso, fez-se necessário a realização da diligência, que, ao final, demonstrou que a 

PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP não se 

enquadra, atualmente, como Empresa de Pequeno Porte. 

 

Destaca-se que a diligência realizada pela Comissão Permanente de Licitação – 

COMPEL está ampara na orientação do Tribunal de Contas da União, senão vejamos: 

 



 

 

 7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Contratações públicas: 9 – Quando da habilitação de 

microempresa e de empresa de pequeno porte que tenha 

utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, deve 

ser verificado se o somatório dos valores das ordens 

bancárias recebidas pela empresa extrapola o faturamento 

máximo permitido como condição para esse benefício. 

 

Noutro procedimento levado a efeito na auditoria realizada pelo 

Tribunal na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

– (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

(MPOG), com o objetivo de verificar a consistência e a 

confiabilidade dos dados constantes do Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais – (Siasg) e do sistema 

Comprasnet, a unidade técnica buscou verificar ocorrências de 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que 

utilizaram o benefício previsto no § 2º do art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006 (lance de desempate), mas foram 

beneficiárias de ordens bancárias em somatório superior ao 

limite estabelecido pelo art. 3º, inciso II, da mesma LC, no ano 

anterior (ordens bancárias provenientes do sistema Siafi em 

montante superior a R$ 2,4 milhões). Os resultados indicaram 

casos em que, por exemplo, empresas que faturaram mais de 10 

milhões reais em 2008 continuaram a usufruir, indevidamente, 

do benefício da LC 123/2006. Por conseguinte, a unidade 

instrutiva propôs que o Tribunal determinasse à SLTI/MP a 

inserção no Comprasnet de controle capaz de identificar, por 

meio de consultas ao Siafi, empresas em situação fiscal 

incompatível com o seu real faturamento e que tentem utilizar o 

benefício previsto no art. 44, § 2º, da LC 123/2006, de forma a 

impossibilitar a emissão de seu lance de desempate nos 

certames licitatórios. Além disso, sugeriu a unidade técnica 



 

 

 8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

que o TCU recomendasse aos gestores de sistemas de 

pregão eletrônico (Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal) que orientassem seus usuários a verificar no Portal 

da Transparência, quando da habilitação de microempresas 

e de empresas de pequeno porte que tenham utilizado a 

prerrogativa de efetuar lance de desempate, se o somatório 

dos valores das ordens bancárias recebidas pela empresa 

extrapola o faturamento máximo permitido como condição 

para esse benefício. As propostas, encampadas pelo relator, 

foram aprovadas pelo Plenário. Precedentes citados: Acórdão nº 

1028/2010, do Plenário.Acórdão n.º 1793/2011-Plenário, TC-

011.643/2010-2, rel. Min. Valmir Campelo, 06.07.2011. 

 

Nesse sentido, importa consignar que a participação do particular se reservando 

como Empresa de Pequeno Porte, sendo que o mesmo não se enquadra mais neste 

status jurídico é passível de penalidade. 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 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. (Grifei e negritei) 

 

Caso o excesso não superar à 20% do limite (R$ 4.800.000,00) a exclusão se dará no 

ano-calendário subsequente. 

 

A Corte de Contas já está de olho neste expediente: 



 

 

 9

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

A omissão de empresa em informar que não mais se 

encontra na condição de empresa de pequeno porte, 

associada à obtenção de tratamento favorecido em 

licitações, justifica a sua inabilitação para participar de 

licitação na Administração Pública Federal.  

Representação efetuada por empresa interessada apontou 

possíveis irregularidades praticadas por empresa que participou 

de licitações públicas na condição de empresa de pequeno porte 

(EPP), sem atender aos requisitos legais para tanto. O relator do 

feito, ao endossar as conclusões da unidade técnica, ressaltou, 

com suporte nos elementos contidos nos autos, que “o 

faturamento bruto da empresa objeto da representação era, já 

ao final de 2009, superior ao limite estabelecido para o 

enquadramento como EPP”. Acrescentou que tal empresa“não 

solicitou a alteração de seu enquadramento e participou em 

2010 de procedimentos licitatórios reservados para micro e 

pequenas empresas, vencendo certames e beneficiando-se de 

sua própria omissão”. Acrescentou ainda que: “Ao não declarar a 

mudança de enquadramento legal, a entidade descumpriu o art. 

3º, § 9º, da Lei Complementar nº 123/2006, o art. 11 do Decreto 

nº 6.204/2007 e o art. 1º da Instrução Normativa do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio nº 103/2007”. 

Precedentes mencionados pelo relator: Acórdãos nos 

1.028/2010, 1.972/2010, 2.578/2010, 2.846/2010, 3.228/2010, 

588/2011 e970/2011, todos do Plenário.  Acórdão n.º 3074/2011-

Plenário, TC-012.545/2011-2, rel. Min. José Jorge, 23.11.2011. 

 

Desse modo, considerando que pelas informações obtidas pela Comissão 

Permanente de Licitação – COMPEL através das diligências, não restam dúvidas que 

a PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP não se 
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enquadra, atualmente, como Empresa de Pequeno Porte, pelo que não faz jus 

benefícios inerentes a esta condição amparada na Lei Complementar n° 123/2006, 

deve ser declarada a perda do direito de cobertura da proposta pela PAVLOC 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDAEPP.  

 

Face ao exposto, acolhemos a impugnação realizada pela LN CONTRUTORA LTDA 

para declarar que a PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

LTDAEPP não se enquadra, atualmente, como Empresa de Pequeno Porte, pelo que 

não faz jus benefícios inerentes a esta condição amparada na Lei Complementar n° 

123/2006, declarando, por fim, a perda do direito de cobertura da proposta.  

 

Camaçari/BA, 04 de agosto de 2021. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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