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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de requalificação e 

adequação de campos de futebol, futevôlei e construção de vestuários no município de 

Camaçari BA (Conforme Projeto e demais anexos –fazendo parte deste Edital). 

DATA DE ABERTURA: 12/09/2019 

RECORRENTE:BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que classificou e declarou vencedora a empresa PAVLOC CONSTRUÇÕES E 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. foi publicada no Portal de Compras em 05/12/2019. A 

recorrente apresentou seu recurso em 23/12/2019.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra decisão da 

fase de habilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 03/01/2019 foram protocolizadascontrarrazões de recurso pela empresa 

PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA., também tempestivas, 

tendo em vista que a comunicação do recurso aos demais licitantes foi publicada em 23/12/2019, 

em consequência do que se deflagrou prazo de 5 dias para impugnação do recurso, na forma do 

art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Em suma, alega a Recorrente que a PAVLOC foi declarada vencedora com base na sua suposta 

declaração como Microempresa, em que pese constar nos autos do processo 02 (dois) atestados 

referentes a contratações firmadas pela Recorrida, cujos valores totalizam soma superior ao 

limite de faturamento anualestabelecido na Lei Complementar nº 123/06, para que pudesse 

usufruir das vantagens concedidas pela referida norma. 

Arremantou, portanto, indicando que “baseado no que tange a Lei complementar 123/06 

entende-se como microempresa, empresas cujo o faturamento anual não ultrapasse R$ 
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360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), sendo assim a empresa PAVLOC cujo o 

faturamento extrapola esse limite não pode se beneficiar, devendo esta ser tratada como 

empresa normal.” 

Em contrarrazões, a Recorrida indica que foi acertada a decisão da Comissão em declará-la 

como vencedora, vez que o entendimento da Recorrente é totalmente equivocado, pois deixou 

de considerar o que prevê o inciso II, do artigo 3º, da LC 123/06, que trata do enquadramento 

das empresas de pequeno porte (EPPs), cujo limite da receita bruta é igual ou interior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e, portanto, faz jus ao tratamento 

diferenciado. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Aduzidas as razões que balizaram e fundamentaram o presente recurso administrativo, com 

supedâneo na legislação vigente, requer o seu recebimento, análise e acolhimento a fim de que 

seja reformada a decisão da Ilustríssima Comissão de Licitação com vistas a DECLARAR 

VENCEDORA a BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.” 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) 

1.Requer o improvimento do Recurso interposto pela BMV Construções e Incorporações 

LTDA, uma vez que este não possui o condão para desclassificar a Recorrida. 

2. Requer que a comissão mantenha a classificação da Recorrida, PAVLOC, que cumprira a 

todas as exigências editalícias, estando enquadrada como EPP nos termos do inciso II do art. 

3º da Lei 123/06, não havendo, portanto, nenhum descumprimento.” 

DO JULGAMENTO  

Após análise dos instrumentos acima mencionados, conclui-se que houve equívoco por parte da 

Recorrente, vez que deixou de considerar previsão contida no art. 3º, inciso II, da LC 123/06, 

que versa sobre os requisitos para enquadramento da Empresa de Pequeno Porte, senão 

vejamos: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, 
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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).  

 

(GRIFAMOS) 

Visando suprir qualquer dúvida acerca do enquadramento da empresa PAVLOC, esta Comissão 

comprovou através do seu DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) constante dos autos 

do processo (fl. 2203), que a referida empresa atingiu receita bruta inferior ao limite imposto na 

norma, conforme print abaixo: 
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Nesse contexto, é inequívoco o entendimento de que a empresa PAVLOC se trata de uma 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da LC 123/06, de modo que a ela assiste o direito 

de preferência previsto na citada norma, pelo que a decisão da Comissão foi acertada, devendo 

ser mantidos os atos já consubstanciados no processo licitatório. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, aComissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com base no 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da 

Lei 8.666/93 e da LC 123/06, resolve conhecer do recurso interposto pela BMV 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.,para no mérito: 

1 –NEGAR PROVIMENTOao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo 

daCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0014/2019 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 03 de janeiro de 2020. 
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