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A 
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS 
 
REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE DILIGÊNCIA EM FACE DO 
RESULTADO DA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/63. 
 
Prezados senhores, 
 

A empresa AF CONSULTORIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, estabelecida com sede e foro 

à SAUS, QUADRA 04, BLOCO A, Nº.30, SALA 1212 – ASA SUL, CEP: 70.070-040, BRASÍLIA/DF, 

inscrita no CNPJ-MF sob o N°.18.845.382/0001-10, representada neste ato por seu procurador, 

Sr. IGOR VILLAS APARECIDO DO PATROCÍNIO, infra-assinado, vem perante Vossa Senhoria 

oferecer o presente documento de RECURSO em face da decisão que declarou como 

vencedora a empresa PHAEND CONSTRUCAO CIVIL – LTDA em 25/01/2022 para o lote 01 da 

Licitação Eletrônica nº 2021/063, cujo objeto trata-se da Contratação de construtora especializada 

em engenharia e arquitetura para a execução de obra, com fornecimento de material e mão de 

obra, para realização de adequações nos pavimentos térreo, primeiro e segundo piso da BBTS 

Rio, unidade Jacarepaguá – situado na Estrada dos Bandeirantes, n° 7966, Rio de Janeiro – RJ. 

I. DOS FATOS: 

1. A Recorrente é participante da Licitação Eletrônica nº 2021/063, para o qual ofertou o 

lance final de R$ 2.249.999,90 (Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, 

novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) para o Lote 01 da referida 

licitação, figurando como 2ª (segunda) colocada ao final da fase de lances.  

2. Após a fase de lances, a empresa “PHAEND” foi convocada a enviar documentos de 

habilitação e a CARTA PROPOSTA, conforme item 6.19 do edital, os quais solicitamos 

vistas caso a referida empresa fosse habilitada.  

 
3. Em 25/01/2022, após registrar no sistema que a empresa “PHAEND” foi declarada 

vencedora, recebemos via e-mail da DILIC – Divisão de Licitações e Contratos, a 

documentação da supracitada empresa, conforme preceitua o Art. 63º da Lei Federal 

8666/93. 

 
4. Após análise minuciosa da documentação de habilitação da empresa declarada 

vencedora, observamos a ausência de diversos documentos exigido no edital, razão 

pela qual a ora recorrente, registrou em campo próprio do sistema “Licitacoes-e”, 

intenção de recurso, em 25/01/2022, contra a habilitação da empresa PHAEND 
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CONSTRUCAO CIVIL – LTDA, no entanto, após envio de nossas razões no dia 

01/02/2022, a BBTS nos enviou e-mail informando que houve um equívoco no envio da 

documentação da recorrida, pelo que na mesma data enviou por e-mail os demais 

documentos faltantes desta, reiniciando o prazo recursal do certame. 

 
5. Diante disso, reexaminando a habilitação da PHAEND, nos cabe enfatizar que NÃO 

CONSTA o que exige o item 8.2.5- Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte (necessário apenas quando a empresa 

licitante usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006 e no Decreto nº 8.538, de 06.10.2015); 

 
II. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

 Insurge a ora recorrente em face da INABILITAÇÃO da empresa PHAEND por não ter 

apresentado documento obrigatório exigido como REQUISITO DE HABILITAÇÃO no edital em 

tela. Desta feita, é sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência 

editalícia deve ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a apresentação 

de documento que deveria integrar à habilitação. Aliás, o § 3º, do art. 43, da Lei nº 8666/93, deixa 

patente a impossibilidade de ser incluído documento posteriormente à fase apropriada. De outra 

parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de documento de forma extemporânea viola 

o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer procedimento licitatório (art. 3º, da Lei nº 

8666/93). 

 

 Repassados tais esclarecimentos, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, “a 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.  

 

 Ademais, o artigo 41 do mesmo diploma legal supracitado, dispõe ainda que “a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada”.  

 

 Quando uma licitante deixa de apresentar toda a documentação exigida no preâmbulo do 
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edital e passa a apresentar de forma parcial, ou seja, incompleta, não é apenas um vício formal, 

para que seja dado prazo para saneamento das falhas ou regularização da sua habilitação. 

Quanto ao item em comento, vejamos:  

 

TJ-PR - Apelação Cível AC 818882 PR Apelação Cível 0081888-2 (TJ-PR) 

Data de publicação: 13/11/2000 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – FALTA 

DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - O edital tem caráter 

vinculatório entre as partes licitantes, devendo ser cumprido na íntegra, sob pena de 

desclassificação 
 
A lei é bastante clara sobre a desclassificação de propostas e documentos que estiverem em 
desacordo com o edital, estaríamos ferindo regras do edital sem contar no prejuízo para os 
demais licitantes. (Princípio da vinculação ao instrumento convocatório). 
 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com 
observância dos seguintes procedimentos: [...] § 3o É 
facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta.” [Grifo nosso] 
 

 Dito de outro modo, com a ausência da Certidão emitida pela Junta Comercial resta 

prejudicada a COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 

especialmente no que se refere ao enquadramento da recorrida na condição de empresa de 

pequeno porte, posto que em seu Balanço Patrimonial do exercício de 2020 registrou-se o capital 

social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), todavia considerando que a contratação do objeto 

da licitação em apreço, prestes a ser homologado no valor total de R$2.200.000,00 (dois milhões 

e duzentos mil) ultrapassa inclusive o ano de 2021, com execução prevista para o ano de 2022, 

com fins de garantir a capacidade operativa e financeira da PHAEND , bem como para lograr-se 

adequadamente a recorrida do benefício de tratamento diferenciado estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/2006, é mister que a recorrida demonstre seus faturamentos mensais e 

anual de 2021.  

 

 Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as empresas que tem faturamento anual no 

limite de R$ 4,8 milhões podem ser registradas como Empresas de Pequeno Porte, cuja sigla 

comum é EPP. Sua formalização deve ser feita na Junta Comercial e o titular seleciona o 

enquadramento tributário pelo Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido.  

 Sendo assim, caso ultrapasse o limite de R$ 4,8 milhões, a empresa não poderá usufruir 

http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4346601/apelacao-civel-ac-818882
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do tratamento diferenciado, pois deverá fazer o desenquadramento. Vejamos o que dispõe o 

inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006: “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: (...)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).” (g.n.) 

 

 Com efeito, o pregoeiro deve avaliar se realmente a recorrida inclui-se no enquadramento 

de empresa de pequeno porte. Em princípio, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA assegura que a 

situação formal da recorrida é de empresa de pequeno porte que poderá ou não ser optante pelo 

Simples Nacional.  Não podemos olvidar que tal fato não excluiria a empresa, pela não opção, à 

condição de empresa de pequeno porte. A exclusão do regime tributário diferenciado não reflete 

em sua qualificação jurídica como microempresa. Contudo, os pressupostos legais devem ser 

obedecidos para os benefícios diferenciados, dentre eles a real situação econômica da licitante. 

 

 Em suma, para fins de prerrogativas, não basta a Certidão da Junta, a qual sequer foi 

apresentada, deve-se fazer diligências nos portais governamentais de pesquisas de 

transparência e em todas as fontes fidedignas para verificar a renda bruta dessas microempresas 

ou empresas de pequeno porte. Não se enquadrando nos limites legais, ficaria evidenciada o 

motivo, e a exclusão do licitante da condição de empresa de pequeno porte para fins do certame, 

razão pela qual é indispensável também que a BBTS promova a diligência devida neste sentido. 

 

III-DO PEDIDO  

 

 Ante os fatos e fundamentos arrazoados, requer-se o provimento do presente recurso, com 

efeito, para que: 

 

1. Em caráter de diligência, para atendimento ao regramento da Lei Complementar 123/2006, 

que a empresa PHAEND CONSTRUCAO CIVIL – LTDA apresente: a) cópia da 

Escrituração Contábil Fiscal – ECF do Ano-Base 2021 e/ou extrato de apurações mensais 

do simples nacional (PGDAS) de janeiro a dezembro de 2021; b) Apresentar Declaração 

de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal – DCTF Mensal, referente aos meses 

de janeiro a dezembro de 2021; c) Informar Declaração de Contratos Firmados vigentes 
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com a iniciativa privada e com a Administração Pública, em consonância com o §4º do art. 

31 da Lei 8666/93. 

 

2. Seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa 

PHAEND CONSTRUCAO CIVIL – LTDA, inabilitada para prosseguir no pleito.  

 

 Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, 

devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei 

n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

 

 

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

AF CONSULTORIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 
CNPJ Nº. 18.845.382/0001-10 

IGOR VILLAS APARECIDO DO PATROCÍNIO  
RG: 34010014 SSP/SP 
CPF: 975.443.451-49 
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