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Resultado da Análise e Julgamento quanto a Petição  por parte da empesa Sanjuan 
Engenharia Ltda em relação à empresa Mila Construções Ltda - EPP 

 

Concorrência  nº 001/2019 
 

Objeto. contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas de 
acessibilidades (Distritos de Abrantes, Monte Gordo e Parque Verde II) - Município de Camaçari – Ba. 
 
Em relação à irresignação antecipada da empresa Sanjuan Engenharia Ltda., temos que a empresa 
protocolou documento no dia 29/07/2019, requerendo a não concessão dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06 à Mila Construções Ltda., aduzindo que a referida empresa não preenche os 
requisitos necessários para obtenção do tratamento jurídico diferenciado, vez que possui sócio em comum 
com outra pessoa jurídica (Construtora Leblon) que possui o mesmo objeto social. 
 

Em resposta, a Mila Construções apresentou documentos através dos quais comprova que o sócio Sr. 
Jarbas Frederico Cruz Batista possui apenas 9,91% do capital social da empresa Construtora Leblon, e 
que “é empresa normal, atualmente optante pelo regime de apuração pelo Lucro Presumido, com 
faturamento no exercício anterior e no atual, dentro do limite legal”. 
 

O art. 3º, §4º, da Lei Complementar 123/2006 estabelece as condições excludentes do benefício do 
tratamento jurídico diferenciado, senão vejamos: 
 

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei 
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum 
efeito legal, a pessoa jurídica: 
 
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
 
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior; 
 
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 
do caput deste artigo; 
 
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 
 
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II 
do caput deste artigo; 
 
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
 
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;  
 
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  
 
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.  
 
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 
de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art12


 
Diante do exposto, considerando que, a priori, não foram apresentados elementos comprobatórios 
suficientes que imputasse à Mila Construções qualquer uma das excludentes acima transcritas e/ou que 
pudessem conduzir ao entendimento inequívoco de que a referida empresa não deve gozar do tratamento 
jurídico diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/06, segue abaixo a decisão desta Comissão 
acerca da habilitação da referida empresa. 
 

Camaçari, 05 de agosto de 2019 -  Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício 

 
 
 

Resultado da Análise sobre Habilitação 
 

Concorrência  nº 001/2019 
 

Objeto. contratação de empresa especializada para construção e requalificação das áreas de 
acessibilidades (Distritos de Abrantes, Monte Gordo e Parque Verde II) - Município de Camaçari – Ba. 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Permanente de Licitação – Compel,  torna público 
aos interessados, o resultado da Análise e Julgamento sobre a Documentação de Habilitação das 
empresas por Lote, cujo resultado desta fase, está  assim  descrito / detalhado:  
 

Lote I – QG Construções e Engenharia Ltda Lote II – Mila Construções Ltda  Lote III – DFG Construções 
Ltda – Me Lote IV – Reconart  Construtora  Ltda; foram analisadas, julgadas e consideradas Habilitadas 
por cumprirem todas as regras eitalicias.========================================================== 
 

Publique –se no portal de compras do Município e D O E  – abrindo-se o prazo recursal previsto no Edital 
e na Lei em vigor.================================================================================================ 
 

Os relatórios de análise e Julgamento (empresa por empresa) estão disponíveis  no Portal de Compras do 
Municipio - Camaçari, 05 de  agosto de 2019 - Manoel Alves Carneiro – Presidente em exercício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICAR   NOS   MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO: 

 

 

 

- D O E............................................................... dia 06 / agosto  / 2019 


