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DECISÃO 

 

Tratam-se de Recursos Administrativos interpostos pela empresa J.S.SANTOS 

PANIFICADORA LTDA, em desfavor da Decisão da CPL proferida na ata de abertura do 

certame, qual habilitou e declarou vencedora do item 24 a empresa LEONARDO LIMA 

MARTINS 13633189777 – MEI, nos autos da Tomada de Preços n° 003/2019, que versa 

sobre a eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (Merenda 

Escolar) a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, 

Cultura e Turismo de Pinheiros – ES. 

 

O recurso e as contrarrazões apresentados tempestivamente merecem ser 

recebidos.  

 

Em sua peça recursal a empresa J.S. alega que a empresa Recorrida apresentou 

sua proposta de preços contendo diversos vícios que confrontam o disposto nos itens 1.4.2.1 e 

8.1 do edital, sendo estes vícios a ausência da marca do produto, de RG e CPF de seu 

representante legal, bem como a descrição da validade da proposta respectivamente.  

 

Assim, afirma ainda que mesmo em desacordo com as exigências do edital a 

Comissão classificou referida empresa que posteriormente viera a cometer outro erro, na ótica 

do Recorrente, em não apresentar Certidão Negativa de Falência e Concordata ferindo o item 

9.2.10 do Edital, sendo declarada vencedora do item 24. 

 

  Em suas contrarrazões a empresa LEONARDO LIMA debate as afirmações da 

empresa Recorrente explanando que no que tange a marca do produto, assim como exige o 

item 1.4.2.1 do edital, esta concorre apenas no item 24 do certame, que se trata de pão Frances 

ou de doce simples. Sendo que tal empresa panificadora, onde a produção é própria, sendo a 

marca do pão presumivelmente da própria empresa. 
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Ainda em sede de defesa, a Recorrida afirma quanto a alegação de ausência de 

certidão negativa de falência que esta só é exigência daqueles que são submetidos ao item 

9.2.10 que se trata de qualificação econômico financeira, para apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis. Deste modo, segundo a Recorrida, esta não estaria 

vinculada a tal item por se enquadrar nas especificações de Microempreendedor individual, 

qual é isento pelo art. 68 da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Este é relatório.  

 

Pois bem, após as declarações da empresa Recorrente a Comissão entendeu por 

necessária uma análise profunda do caso, confrontando os argumentos trazidos no recurso 

com a legislação, jurisprudências e principalmente o caso em concreto.  

 

Inicialmente observa-se que o Recorrente alega em sua peça que o Recorrido 

apresentou sua proposta de preços sem que apontasse a marca do produto cotado. No entanto 

a empresa Recorrida participa da licitação apenas no item 24 do edital, qual se trata de pão 

francês ou de doce simples. 

 

Deste modo, se torna irrisório tal debate por ser a empresa Recorrida uma 

panificadora, assim como detalhada nas especificações de suas atividades em seu Alvará de 

Funcionamento qual fora juntado nos autos com sua documentação à fl. 465.  

 

É mais do que presumível que uma empresa cuja atividade é panificação seja 

produtora do seu próprio pão francês ou de doce simples, logo a marca de seu produto é a 

própria empresa.  

 

Ao aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para o julgamento em 

questão, têm-se tal questionamento como irrelevante diante da situação apresentada. Diferente 

seria se o item ora questionado se tratasse de outro produto qual distribuído e rotulado, porém, 

não assiste razão quando se tratam de pão francês ou de doce simples, por ser de 

conhecimento público a produção e forma de aquisição de tal produto. 
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Não se é comum encontrar caixas rotuladas ou pacotes rotulados em prateleiras 

com marca estampada do pão francês ou de doce simples, mas sim adquiri-los diretamente 

nos balcões de padarias ou entrega direta. Além do mais, a própria empresa Recorrente 

quando apresentou a marca de seu produto do item 24, colocou um nome de panificadora, 

mesmo que diverso de sua razão social, o que pode ser o nome fantasia da empresa, ou 

mesmo entregar uma suposta terceirização em caso de vitória.  

 

Sendo assim, a desclassificação da empresa por ausência de marca em sua 

proposta seria uma prática de excesso, devido sua irrelevância ao procedimento licitatório. 

 

Ademais, o Recorrente afirma que a proposta do Recorrido também não consta 

sua devida qualificação, estando ausentes os números de CPF e RG do representante da 

empresa.  

 

Deste modo, verificando os autos, à fl. 421, onde se encontra a proposta da 

empresa Recorrida, constatamos que de fato referido documento não consta o numero do CPF 

e do RG, constando tão somente o nome e assinatura do responsável pela empresa e a 

proposta com suas especificações.  

 

Por outra banda, o Recorrente afirma também que em referida proposta não 

constara sua validade, sendo que o edital previu no item 8.1 alínea “b” o prazo mínimo de 90 

(noventa) dias para tanto. O que também pôde ser comprovado mediante consulta à mesma 

página mencionada acima.  

 

Todavia, em que pese muito bem fundamentada a peça recursal da empresa 

Recorrente qual fora elaborada pelo douto Advogado que a representa, nesta não consta em 

nenhum momento a explanação de valores em confronto. A todo o momento é colocada em 

xeque a conduta da CPL em negar os questionamentos feitos pelo representante da empresa 

J.S e manter a empresa LEONARDO LIMA classificada e habilitada no momento certame, 
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usando-se de jurisprudências com interpretação ambígua na tentativa forçada de fundamentar 

suas alegações.  

 

De primeiro plano se faz importante salientar que na fl. 06 da numeração do 

Recurso e fl. 740 do processo, o Recorrente usa-se de um julgado do STF em um Recurso em 

Mandado de Segurança sob o nº RMS 23640/DF, com julgamento em 16 de outubro de 2001. 

Na intenção de fundamentar o possível descumprimento por parte da CPL ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, quando observada a ausência de numeração de CPF 

e RG na proposta.  

 

No entanto, tal julgado não se trata de recurso interposto para debater a matéria 

dos presentes autos, visto que naquele julgamento a ementa se trata de Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança onde a proposta foi apresentada sem assinatura, o que de fato é 

motivo para desclassificação, devido a invalidação daquela. Porém não existe fundamento 

para que seja rejeitada uma proposta que apresentada sem a numeração de RG e CPF do 

responsável da empresa que a assinou, o que torna sua interpretação forçada e ambígua. 

 

A desclassificação de uma empresa baseada na simples ausência de descrição de 

numeração de RG e CPF em uma proposta seria o mais torpe e infundado motivo, mesmo que 

com previsão em edital para descrevê-los. Para que se faça julgamento objetivo nas licitações 

existe a correlação dos princípios fundamentais da administração pública e da própria 

licitação.  

 

Ou seja, mesmo que não haja hierarquia entre princípios existe a aplicação de 

sobrepeso e consideração, vez que estes não são incompatíveis entre si. Não podendo o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório ser maior que o princípio da obtenção da 

proposta mais vantajosa, por um não aniquilar o outro, sob pena de excesso. 

 

Sendo assim, não se pode desclassificar uma empresa pelo simples fato desta não 

ter constado em sua proposta o número de RG e CPF do responsável que a assinou, 

principalmente quando o responsável que assinou a proposta é o próprio empresário, qual 
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constou logo no credenciamento cópia autenticada de seus documentos de identificação. 

Assim não existe razão em tal questionamento, por estar devidamente assinada e validada a 

proposta em comento.  

 

Passando ao próximo questionamento do recurso, vimos que a Recorrente também 

menciona a ausência de validade da proposta, qual também é prevista no edital. Para 

fundamentação de suas razões novamente foram usados julgados no sentido de demonstrar a 

importância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todos ratificando o peso 

de tal princípio.  

 

No entanto, novamente merece ser trazido em questão o confronto dos princípios 

elencados nos parágrafos anteriores. Todavia, para que se faça de total entendimento o 

confronto de ambos, merece ser mencionada a disparidade de valores de uma proposta para 

outra. Sendo que a empresa Recorrida qual foi classificada e declarada vencedora no 

momento do certame apresenta uma proposta no valor de R$ 150.512,00 (cento e cinqüenta 

mil, quinhentos e doze reais) e a empresa Recorrente apresentou proposta no valor de R$ 

163.436,40 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), 

ou seja, com uma diferença de R$ 13.000,00 (treze mil reais).  

 

É de conhecimento geral que o objetivo da licitação é alcançar a aquisição do bem 

pretendido com o melhor preço, que nem sempre significa apenas o preço mais baixo, mas 

sim uma série de fatores que o classifica como melhor preço, além de fomentar o comércio 

local.  

 

Além do mais, um dos princípios da licitação é justamente a busca pela proposta 

mais vantajosa. Se confrontados os princípio da vinculação ao instrumento convocatório com 

o princípio da obtenção da proposta mais vantajosa, em uma situação onde ambos se colidem 

como a presente, sua aplicação deve ser dada mediante a aceitação da proposta mais vantajosa 

com atenção ao instrumento convocatório.  
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Ou seja, não desconsidera a proposta mais vantajosa desde que irrelevante ao 

certame seja o descuido ou irregularidade apresentada, podendo ser sanada mediante 

diligência. Mesmo por que, nas palavras do Professor Adilson Dallari: a “licitação não é um 

concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”. 

 

Ademais, o próprio Tribunal de Contas da União se manifestou no mesmo sentido 

em Voto do Acórdão Nº 119/2016 – TCU – Plenário, oriundo do Processo nº TC 

011.993/2015-4, vejamos: 

 

16. Não se trata, em absoluto, de conferir importância menor ao princípio da 

legalidade, em relação a outros princípios constitucionais. Trata-se tão somente 

de reconhecer que, diante do caso concreto, na busca da melhor solução para a 

situação concreta, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 

público em toda a sua plenitude, o princípio da legalidade estrita acaba 

perdendo força frente a outros princípios. Grifo nosso. 

 

Deste modo, seria viável dizer que o rigor a ser empenhado para desclassificação 

da empresa que deixou de apresentar validade a sua proposta perde forças ao considerar que a 

proposta em questão é mais vantajosa para o Município, principalmente por ser 

aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais) mais barata que a do segundo colocado, que 

neste caso é o recorrente.  

 

Outro ponto a ser considerado é que a empresa Recorrida concorre apenas ao item 

24 do edital que se trata de pão francês ou de doce comum. Não sendo grande empresa 

competidora de vários itens que somaria um alto lucro caso vencedora, o que afasta qualquer 

possibilidade de pensamento maldoso e errôneo de que a Comissão estaria agindo em 

benefício de licitante para obtenção de vantagens, como implícito.  

 

Mesmo porque os trabalhos desta Comissão são estritamente pautados nos 

princípios basilares da Administração Pública, em especial os princípios da moralidade, 

legalidade, impessoalidade, probidade administrativa e interesse público, além de todas as 

regras legais, sendo orgulhosa de jamais ter sido alvo de acusações desta natureza, muito 

menos penalizada por condutas do mesmo viés. 
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Sendo assim, tal questionamento também se mostra superado, qual não merece 

prosperar. 

 

Em derradeiro o Recorrente afirmou que a empresa LEONARDO LIMA feriu o 

item 9.2.10 do edital ao não apresentar em sua documentação de habilitação a certidão 

negativa de falência e concordata, o que também foi ratificado pela Comissão em nova 

análise. 

 

Porém, ao fazer tais questionamentos a empresa Recorrente se esqueceu de 

observar que a empresa Recorrida se trata de Microempreendedor individual, qual está 

amparado pela Lei Complementar 123/2006. Qual lhes garantiu benefícios para poderem 

participar de licitações, no sentido de fomentar ainda mais o mercado local, proporcionando 

que os microempreendedores também contratassem com a administração pública.  

 

Sendo assim, um dos benefícios trazidos por esta Lei é justamente o tratamento 

diferenciado das demais empresas, com o intuito de oportunizar a participação deste núcleo 

empresarial, assim como garante seu art. 47, caput, vejamos: 

 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no 

âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 

incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 

2014)  Grifo nosso. 

 

Desta feita, não pode os microempreendedores receberem o mesmo tratamento 

das demais empresas nos procedimentos licitatórios. Outro benefício trazido pela LC 

123/2006, foi justamente o reconhecimento dos microempresários individuais como pequenos 

empresários para aplicação dos artigos 970 e 1.179 do Código Civil de 2002.  

 

Sendo assim, o artigo 970 do Código Civil de 2002, diz o seguinte:  
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Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao 

empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí 

decorrentes. 

 

Logo, se sabe que ao ser comparado ao pequeno empresário pela Lei Completar 

123/2006 como citado anteriormente, tem também o microempresário o mesmo benefício do 

art. 970 do CC/02.  

 

Deste modo, o artigo 1.179 do mesmo Código, leciona no sentido das obrigações 

contábeis dos empresários, no entanto, em seu parágrafo 2º é especificada as isenções destas 

obrigações, vejamos:  

 

1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um 

sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme 

de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 

anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

 

[...] 

 

§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se 

refere o art. 970. Grifo nosso. 

 

Destarte, resta mais do que esclarecido que os microempresários são isentos de 

seguir um sistema de contabilidade com levantamento de balanço patrimonial e resultados 

econômicos.  

 

Pois bem, o item 9.1.1.2 do edital, qual o Recorrente menciona como infração do 

Recorrido pela não apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Concordata se trata 

estritamente da qualificação econômico-financeira das empresas, onde é cobrada a 

apresentação de balanços patrimoniais e resultados econômicos, justamente o que os 

microempresários são dispensados.  

 

Deste modo, não faz sentido algum exigir a certidão negativa de falência ou 

cordata dos microempresários participantes, quando esta integra as demonstrações de saúde 

financeira da empresa, quais tal categoria empresária é dispensada legalmente.  
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Nota-se um empenho gigantesco do Recorrente em atribuir o erro a Comissão até 

mesmo suspeitando de seu caráter, na tentativa de se classificar por meios quais entende por 

legais. Sendo que a própria norma é clara em isentar os microempresários daquele item, seria 

o mesmo que forçar a estes a praticarem o que a lei os dispensou.  

 

Outrossim, considerando as razões aqui expostas, julgamos IMPROCEDENTE o 

recurso da empresa J.S.SANTOS PANIFICADORA LTDA, para manter inalterada a Decisão 

proferida na ata de fls. 705/732, encerrando o efeito suspensivo do recurso dando 

prosseguimento imediato ao certame.  

 

Intimem-se a todos os licitantes do teor da Decisão.  

 

Publique-se esta Decisão no site do Município e seu teor no Diário Oficial do 

Estado. Registre-se. 

 

Pinheiros – ES, 05 de Abril de 2019. 
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