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PROCESSO : 0004200-23.2018.6.27.8000 
INTERESSADO : COMISSÃO SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

ASSUNTO : 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 

  

Parecer nº 1042 / 2018 - PRES/DG/ASJUR 

  

  

I – RELATÓRIO 

  

Aportaram os presentes autos nesta Assessoria Jurídica para 
fins da legalidade dos atos praticados durante a realização do Pregão Eletrônico 
nº 49/2018, tipo menor preço (global), que trata da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, para 
atuar nas dependências do edifício sede e demais prédios deste Tribunal, em 
Palmas e na sede da 1ª e 34ª ZEs, em Araguaína/TO, conforme Termo de 
Referência ajustado (evento 0892064).  

A abertura do certame foi autorizada por decisão do Diretor-
Geral (evento 0916236). 

O certame foi conduzido por pregoeiro devidamente habilitado, 
designado pela Portaria PRES/DG nº 8/2017 (evento 0677676). 

Foi juntado aos autos comprovação da publicação do aviso de 
licitação no Diário Oficial da União (evento 0917282), e o certame foi 
devidamente divulgado pela Seção de Compras (SECOM) a diversos 
interessados, por meio eletrônico (e-mails) (eventos 0920207 e 0920209). 

Após a publicação, foram apresentadas impugnações ao edital: 

 
a) Impugnação da empresa Plantão Serviços de Vigilância, 
inscrita no (CNPJ nº 25.183.468/0001-90) (evento 0927338): 
argumentou que o custo referente à contratação da cota mínima 
de 5% (cinco por cento) do total de empregados na condição de 
jovens aprendizes, não está contemplado nas planilhas de 
custos constantes do edital. O senhor Pregoeiro negou 
provimento por entender que a contratação direta de jovens 



aprendizes fica inviabilizada, e deu seguimento ao certame 
(evento 0927342);  

  

b) Impugnação do Sindicato das Empresas de Segurança 
Privada, Transporte de Valores, Curso de Formação e 
Segurança Eletrônica do Tocantins – SINDESP/TO (evento 
0927355) requerendo, em síntese, a inclusão da exigência de 
experiência mínima de 3 (três) anos, comprovação de ME/EPP 
e necessidade de realização de vistoria técnica. O senhor 
Pregoeiro negou provimento e deu seguimento ao certame 
(evento 0927360); e  

  

c) Impugnação da empresa RG Segurança e Vigilância 
Ltda (evento 0927375) requerendo, em síntese,  a inclusão da 
exigência de experiência mínima de 3 (três) anos, 
comprovação de ME/EPP, necessidade de realização de 
vistoria técnica e alteração da planilha de formação de preços.. 
O senhor Pregoeiro negou provimento e deu seguimento ao 
certame (evento 0927389).  

  

Iniciou-se a sessão pública. 

Após a fase de lances sagrou-se vencedora a empresa 
MONTANA SEGURANCA LTDA (CNPJ: 19.200.109/0001-09), com 
proposta (evento 0928226) no valor total de R$ 1.593.211,58 (um milhão, 
quinhentos e noventa e três mil, duzentos e onze reais e cinquenta e oito 
centavos). 

O pregoeiro então passou à análise dos documentos de 
habilitação da empresa, e no momento entendeu que os documentos atendiam 
aos requisitos do edital. 

Após essa fase, abriu o prazo e duas empresas manifestaram 
intenção e apresentaram RECURSO, sendo juntadas aos autos as razões 
recursais RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (evento 
0936475) e CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI: 
(evento 0936476). A empresa MONTANA SEGURANCA LTDA apresentou 
contrarrazões (evento 0939144) 

Os recursos serão analisados neste parecer. 

O Pregoeiro extraiu no 
sítio: www.comprasnet.gov.br o Relatório Resultado por 
Fornecedor (evento 0932470) e a Ata de Realização do 
Pregão (evento 0932462). 



Ao final, o Pregoeiro se manifestou pela procedência dos 
recursos interpostos, pela desclassificação da empresa Montana Segurança Ltda 
EPP e pediu autorização para  retornar à fase de análise de propostas do 
Pregão Eletrônico nº 49/2018, reabrindo o certame. 

É o relatório. 

  

II – FUNDAMENTAÇÃO 

  

Os presentes autos tratam da contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, para 
atuar nas dependências do edifício sede e demais prédios deste Tribunal, em 
Palmas e na sede da 1ª e 34ª ZEs, em Araguaína/TO, conforme Termo de 
Referência ajustado (evento 0892064).  

  

2.1. Analiso os procedimentos preliminares 

  

Como se vê na Ata de Realização do Pregão (evento 0932462) 
e na Portaria PRES/DG nº 8/2017, o certame foi conduzido por pregoeiro 
devidamente designado (evento 0773501). 

Em cumprimento ao prescrito no Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, verifica-se que o extrato do edital foi publicado no Diário Oficial 
da União (evento 0917282) e que, confrontando-se a data de publicação do 
extrato do certame no D.O.U. (30/07/2018) com a data da sessão de início do 
certame (10/08/2018) foi observado o prazo de oito dias úteis para que o edital 
ficasse disponível e fossem apresentadas as propostas. 

  

2.2 Da análise dos Recursos 

  

2.2.1 – DO RECURSO DA EMPRESA CENTRO OESTE 
VIGILANCIA 

  

Em suas razões (evento 0936476), a Recorrente argumentou 
que: 

 
DO ESCOPO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

O presente recurso administrativo tem por objetivo, única e exclusivamente, tornar 
insubsistente a declaração de aceitação e habilitação da Recorrida, por inúmeras 
irregularidade na proposta de preços e documentação de habilitação, que ao final será 
evidenciado. 



DO MÉRITO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Não aplicou a incidência dos encargos sociais do Grupo A do Módulo II, sobre o 
Módulo IV – CUSTO REPOSIÇÃO INTRAJORNADA; 

Não comprovou o seu enquadramento no SIMPLES, que a isentasse de cotar os 
subitens 2, 3, 4, 5, e 8 do módulo II - Detalhamento dos Encargos Sociais e 
Trabalhistas 

Declarou equivocadamente que o RAT x FAP, estaria isento para empresa 
enquadrada no Simples, o que não é verdade, desta forma não cotou o subitem 7 do 
módulo II, sobre o total da remuneração no Módulo I, nas planilhas de formação de 
preços: 

De acordo os termos do Art. 22, inciso II, da Lei 8.212/91 e Decreto nº 3048, de 6/5/99, 
anexo V, alterado pelo Decreto 6042 de 12/2/07, estabelece para atividade de 
vigilância e segurança privada (CNAE – 8011-1/01) o percentual de 3,00% (três por 
centos), e no caso de empresa enquadrada no Simples Nacional, esse percentual é de 
1% (um por cento), que deveria ser aplicado sobre o total da remuneração no módulo 
I; Não apresentou o Resultados da Consulta do Estabelecimento - Fator Acidentário 
de Prevenção, extraído junto a Previdência Social, ano base 2018, conforme exigência 
do item 4.7, letra d.4 do edital, onde consta o percentual do FAP, que com esse 
percentual, seria aplicada a formula de 1,00% (se estiver enquadrada no simples) x 
Percentual do FAP, chegando ao percentual correto do subitem 7 do módulo II; 
Declarou ainda que estaria adequando as planilhas no tocante aos impostos federal e 
municipal de acordo com quinta faixa do anexo IV, da Lei Complementar 123/2006, e 
apresentando novas planilhas de preços com PIS no percentual de 0,86%, e o 
COFINS em 3,98% e o ISS em 5,00%; 

Ocorre que esses percentuais que não constam no citado anexo, mesmo aplicando 
somente o faturamento anual, declarado pela Recorrida, na relação de compromissos 
assumidos de R$ 1.239.359,88 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e ou somando com o valor da proposta 
apresentada, se considerar como aceita a proposta e assinatura do contrato que seria 
firmado com o TRE/TO; 

Observa-se que os percentuais aplicados nas planilhas de formação de preços, 
encaminhada na primeira convocação constou os percentuais para o PIS em 0,55 % e 
COFINS 2,59%, percentuais esses também não localizados nos anexos da Lei 
Complementar, caracterizando lançamento aleatórios, somente com a intenção de 
fechar a proposta ao lance final ofertado; 

DO MÉRITO DA INABILITAÇÃO 

A Recorrida, declarou estar na condição de empresa de pequeno porte e cadastrada 
no Simples Nacional, apresentando tão somente a Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial do Estado do Tocantins, e não apresentou o cadastro no Simples 
Nacional, para comprovar a isenção, de não cotar, nas planilhas da proposta de preço 
no item 1.1) No quadro II – Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, os 
percentuais para os subitens: 2, 3, 4, 5, e 8; 



Apresentou uma declaração da Delegacia Estadual de Controle de Armas, Munições 
e Explosivos, DECAME do Tocantins, em cumprimento ao exigido pelo Decreto N.º 
89.056 de 24 de novembro 1983, Art. 38 e Portaria Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 de 
dezembro de 2012 (Alterada pela Portaria nº 3.258/2013 – DG/DPF, publicada no 
D.O.U em 14/01/2013) (Alterada pela Portaria nº 3.559, publicada no D.O.U. em 
10/06//2013), Art. 11, emitida em 24 de julho de 2017, contrariando os termos do item 
17.8 do edital, que determina que para os documentos que não estiver expresso no 
documento a sua validade, será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a partir 
de sua emissão; 

Para fins de diligência, informamos que o DECAME/TO, emite a certidão de 
regularidade com validade expressa de 30 (trinta) dias, e nela consta o efetivo de 
vigilantes e a quantidade de armamento e munições, e se for de interesse do Pregoeiro, 
poderá comprovar, através da escrivã de polícia, senhora Adrianna Cristina Oliveira 
Lima Guimarães, responsável pela emissão da referida certidão, no seguinte endereço: 
Avenida LO 04, Quadra 104 Norte, lote 15 – Plano Diretor – Palmas – Tocantins, 
telefone 63 32181818 e e-mail decame@ssp.to.gov.br; 

Em atendimento ao item IX, subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2, a Recorrida apresentou 05 
(cinco) atestados de capacidade, expedidos por 04 (quatro) clientes, sendo 01 (um) 
emitido por Centrais Elétrica de Norte do Brasil S/A e outro emitido por 
Supermercado Quartetto LTDA, afirmando que a Recorrida executou os serviços; 

Ocorre que na relação dos compromissos assumidos, a Recorrida declara que mantem 
em execução na data de assinatura do documento (10/08/2018), os contratos firmados 
com a Centrais Elétrica de Norte do Brasil S/A e o Supermercado Quartetto LTDA, 
gerando inconsistência entre o declarado e os atestados apresentados, e para dirimir 
dúvidas o Pregoeiro, deveria ter aplicado o disposto no item 9.8 do edital, até por que a 
instrução normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e 
Gestão, no seu IN-MPDG nº 05/17, item 10.10, no qual o edital está subordinado, 
determina o seguinte: 

“O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia 
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em 
que foram prestados os serviços”; 

A Recorrida na tentativa de comprovar que o seu patrimônio líquido é igual ou 
superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração 
pública e com a iniciativa privada, declara que o patrimônio líquido é de R$ 
1.106.894,44 (um milhão cento e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e 
quarenta e quatro centavos), conforme relação de compromissos assumidos 
apresentado, ocorre que o balanço patrimonial do exercício de 2017, apresentado em 
atendimento ao item 9.3.3, consta que o patrimonial líquido é de R$ 988.866,08 
(novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), e 
não apresenta o certificado de regularidade profissional do contador que o assina, 
desta forma o citado balanço patrimonial não atende ao exigido pelo edital nos itens 
9.3.3 e 9.3.4; 

CONCLUSÃO FINAL 



Vê-se que o ilustre Pregoeiro não atentou para as irregularidades na proposta, ficando 
claro a tentativa de não recolher os encargos sociais obrigatórios e efetuar o 
pagamento do descanso remunerado semanal – DSR, sobre a hora intervalar, que 
impacta diretamente sobre o pagamento de férias e o 13º salário dos vigilantes, e pela 
tentativa de não recolher o seguro acidente de trabalho obrigatório, sendo que a 
Recorrida teve inúmeras oportunidades oferecidas na fase de aceitação para fazer as 
correções, e não atentou para as irregularidades na apresentação da documentação de 
habilitação. 

Por tudo quanto se expôs, pela garantia do Estado de Direito e pela justa e correta 
interpretação e aplicação da lei, pede seja dado provimento a este recurso, 
desclassificando a proposta e inabilitando a Recorrida, e que seja retomado o Pregão 
Eletrônico, para fase de aceitação, convocando a Recorrente, que ficou classificada em 
segunda lugar na fase de lances, para apresentação de proposta ajustada ao lance final 
e documentação de habilitação, nos termos do edital, e se assim não for o seu 
entendimento que o recurso administrativo, seja encaminhando a autoridade 
competente para proferir melhor decisão. (grifamos) 

  

2.2.2 – DO RECURSO DA EMPRESA RG SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA 

  

Em suas razões (evento 0936475), a Recorrente argumentou 
que: 

 
III – AS IRREGULARIDADES 

3.1 – DA IMPOSSIBILIDIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LC 123/06. 

Assim, o instrumento convocatório, exige DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, 
Item 2.5 que “a licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, se for o caso, 
sob as penas da lei, nos termos do Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, que 
cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/06”. 

Desta forma, a exigência de declaração como condição para participação das licitantes 
ME ou EPP visa assegurar que tal pratica seja realizada apenas se for a realidade. 

A recorrida utilizou-se deste mecanismo, declarando que possui os requisitos legais 
para a qualificação com microempresa, estando assim, apta a usufruir dos benefícios 
da Lei 123/06. 

Desta forma, a exigência de declaração como condição para participação das licitantes 
ME ou EPP visa assegurar que tal pratica seja realizada apenas se for a realidade. 



A recorrida utilizou-se deste mecanismo, declarando que possui os requisitos legais 
para a qualificação com microempresa, estando assim, apta a usufruir dos benefícios 
da Lei 123/06. 

Conforme precedente legal a seguir aclarado, é certo e sabido que as regulamentações 
para criação, manutenção e extinção das ME e EPP encontram-se encartadas na Lei 
Complementar 123/2006 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), 
bem como a exceção a tal benefício. 

O Art. 3º da referida norma legal, aduz que 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. 

No entanto, a mesma prevê exceção ao tratamento jurídico diferenciado, conforme lê-se 
os incisos IV e V, § 4º, Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 que: 

§ 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: 

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; 

Conforme Certidão Específica JUCETINS (anexa), o Sr. Filipe Mario Pinheiro, sócio 
da recorrida (Contrato Social anexo), optante do simples nacional, é titular da 
Empresa MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL, CNPJ nº 14.092.519/0001-51, 
empresa não optante do Simples Nacional; a lei complementar em destaque veda a 
inscrição de uma empresa como ME e EPP se o seu sócio participar como 
administrador ou simplesmente sócio de outra empresa, nos termos da legislação acima 
citado, bem como do Incisos V e VI, artigo 12º, da Resolução CGSN 4/2007: 

Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional a ME ou a EPP: 

V - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso I do caput deste artigo; 

VI - 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 I do caput deste artigo; 



Como a lei expressa a receita bruta global, ou seja, a receita bruta referente às duas 
empresas não pode ultrapassar o teto de R$ 4.800.000,00 para enquadramento como 
EPP; se ultrapassar, existe flagrante irregularidade na declaração da empresa licitante 
como beneficiária. 

Indubitavelmente está-se diante de uma flagrante irregularidade. A empresa licitante 
jamais poderia estar enquadrada como ME/EPP, vez que possuiu sócio com 
características que impediriam o enquadramento, conforme preconiza a legislação, 
mesmo que a licitante tenha se auto-declarado ME/EPP não gozava das características 
autorizadoras para enquadramento. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a sua declaração acerca de enquadramento 
promovida no curso do processo licitatório, foi irregular e por consequência, deveria 
ter ocorrido a inabilitação; utilizar de subterfúgios legais, como por exemplo a auto-
declaração de empresa enquadrada como ME/EPP é situação escusa e que merece 
atuação robusta dessa Comissão para impedir o sucesso do premeditado ato ilegítimo; 
a empresa, ora recorrida, não se enquadra como ME/EPP e mesmo assim utilizou os 
benefícios da lei, fazendo uso de declaração inexistente. 

Para que a mesma fosse enquadrada como ME/EPP o sócio Filipe Mario Pinheiro não 
poderia ter participado com mais de 10% do capital social da empresa Montana 
Assessoria Empresarial, CNPJ nº 14.092.519/0001-51, contudo, o mesmo é sócio 
detentor de 100 % das cotas da Empresa. 

Logo, existe prova incontestável sobre a impossibilidade de a empresa licitante 
enquadrar-se como ME/EPP e, portanto, a declaração lançada nos autos não se 
sustenta. 

Ademais, o simples fato de apresentar declaração falsa já é punível, não necessitando 
que a empresa que realizou a declaração beneficie-se do fato para ocorrer a punido. 
Este é o preciso entendimento do TCU: 

1. A caracterização de fraude à licitação não está associada ao seu resultado, ou seja, 
ao sucesso da empreitada. Configura, em analogia ao direito penal, ilícito de mera 
conduta, sendo suficiente a demonstração de o fraudador ter praticado simulação para 
conferir vantagem para si ou para outrem. Embargos de Declaração opostos por 
sociedade empresária contra decisão que declarara a inidoneidade da embargante 
para participar de licitação junto à Administração Pública Federal, por fraude em 
tomada de preços realizada pelo Município de Tangará/RN, apontou a existência de 
contradições e omissões na deliberação recorrida. A embargante alegou, dentre outros 
aspectos, que a falsificação documental indicada nos autos não desvirtuara o processo 
licitatório, na medida em que não favorecera qualquer licitante, tampouco a 
recorrente. Sobre o assunto, registrou o relator que “a configuração da fraude à 
licitação não está associada ao seu resultado, ou seja, ao sucesso da empreitada”, 
acrescentando, em 

analogia ao direito penal, que “trata-se de ilícito de mera conduta, sendo suficiente a 
demonstração da combinação entre as partes, visando simular uma licitação 
perfeitamente lícita para, assim, conferir vantagem para si ou outrem”. Nesse sentido, 
afastada essa e as demais alegações da recorrente, o Plenário acatou a proposta da 



relatoria, rejeitando, no mérito, os Embargos apresentados. Acórdão 48/2014-Plenário, 
TC 001.083/2004-0, relator Ministro Benjamin Zymler, 22.1.2014. 

2. A simples participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação e 
enseja a aplicação das penalidades da lei. Não é necessário, para a configuração do 
ilícito, que a autora obtenha a vantagem esperada. 

3.2 - ILEGALIDADES TRABALHISTAS 

Acontece que a Recorrida deixou de constar em sua planilha de formação de preço a 
Contribuição do RAT ajustado em percentual igual a 1,5%, informando na planilha a 
declaração de 0,00 %, incorrendo assim em não cumprimento quanto ao que aponta o 
Item 4.4, letra “d”; que prevê que as planilhas de custos e formação dos preços 
deverão ser preenchidas de acordo com os anexos II e X. Ocorre que ao preencher a 
planilha, a recorrida no Item. II - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E 
TRABALHISTAS, não cotou a contribuição do RAT/FAT, conforme observa-se, no 
quadro II - Detalhamento dos Encargos Sociais e trabalhistas apresentado pela 
própria. Em tempo, salienta-se que as empresas que exercem at ividade de prestação de 
serviços prevista no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar nº 123/2006 estão 
legalmente obrigadas à tributação prevista no Anexo IV da referida Lei Complementar, 
cuja alíquota comum do Simples Nacional NÃO contempla a Contribuição 
Previdenciária Patronal – CPP, que deverá ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes. Ocorre que ao preencher a planilha, a recorrida no Item. 
II - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, não cotou a 
contribuição do RAT/FAT, conforme observa-se, no quadro II - Detalhamento dos 
Encargos Sociais e trabalhistas apresentado pela própria. Em tempo, salienta-se que as 
empresas que exercem at ividade de prestação de serviços prevista no § 5º-C do artigo 
18 da Lei Complementar nº 123/2006 estão legalmente obrigadas à tributação prevista 
no Anexo IV da referida Lei Complementar, cuja alíquota comum do Simples Nacional 
NÃO contempla a Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, que deverá ser 
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes. O inciso VI do 
artigo 13 da citada Lei Complementar nº 123/2006 determina expressamente que, para 
as empresas que se dedicam às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C 
do artigo 18, não está incluída no valor recolhido mensalmente mediante documento 
único de arrecadação, no caso, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional - 
DAS. § 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as 
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV 
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis: VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (grifou-se) 

A Recorrida apresentou GFIP para demonstração dos valores FAT x RAT, com o 
Código GPS: 2003/Empresas Optantes pelo Simples, código este, que isenta 
indevidamente da recolhimento de 20% de INSS patronal sobre a folha de pagamento, 
conforme demonstrado na GFIP enviada pela empresa Montana. A Recorrida não fez 
comprovação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, na qual comprova benefício 
de redução do Risco de Acidente do Trabalho-RAT de 1,5%, para empresas de 
vigilância – Código CNAE 8011-1/01, para 0,50% que foi cotado nas suas planilhas. 



O Fator Acidentário de Prevenção – FAP, em vigência desde 2010 (Criado pela Lei 
10.666/2003), é um sistema bonus x malus, no qual a alíquota de contribuição de um, 
dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria 
especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e poderá ser reduzida, em até 
cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o 
regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade 
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de 
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo 
Conselho Nacional de Previdência Social. 

O desempenho empresa é atribuído pelo resultado do FAP que varia de 0,5000 a 
2,0000; e encontra-se disponível no sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na 
Internet, juntamente com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e 
demais elementos que possibilitem a verificação, por parte da empresa, do seu 
desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, bem como documentos de apoio, nos 
quais constam a legislação correlata e respostas a dúvidas frequentes. 

O antigo SAT seguro de acidente do trabalho teve sua nomenclatura alterada para RAT 
– Riscos de Acidente do Trabalho. A alíquota de contribuição do RAT, incidente sobre 
total de remuneração paga, variará segundo o grau de risco: 

• 1% se a atividade é de risco mínimo; 

• 2% se de risco médio; e 

• 3% se de risco grave. 

A previsão legal é o artigo 22, inciso II, da Lei Federal nº 8.212/91 

IV - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Pois bem, compulsando-se os documentos de habilitação da Recorrida, verifica-se que, 
visando atender ao requisito de habilitação inerente à capacitação técnica, ocasião em 
que a Recorrida preocupou-se em comprovar prestação de serviços de vigilância, 
contudo, observa-se que a mesma não se ateve ao fato de que o item 9.3.2.1 prevê que 
aceita-se o somatório de atestados, desde que a execução tenha sido realizada 
concomitante e que seja expedido após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido 
no mínimo um ano do início da execução (Item 9.3.2.2). 

O atestado fornecido pela Eletrobrás/Eletronorte para recorrida, não pode ser 
considerado para efeitos de cumprimento, haja vista que o mesmo não comprova a 
execução do serviço pelo período mínimo de 12 (doze) meses, descumprindo, assim, o 
item 9.3.2.2 do Edital, conforme comprova-se pela Declaração de RELAÇÃO DE 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS da Recorrida. Na declaração observa-se que Contrato 
em comento com a Eletrobrás nº 4500087058, fora assinado no dia 27/08/2017, e o 
certame foi realizado no dia 10/08/2018, ou seja, antes de completar um ano de 
vigência, buscando, assim, de má –fé ludibriar a análise do cumprimento do 
instrumento convocatório pelo Sr. Pregoeiro. Já os atestados fornecidos pela Refrigelo 
Climatização de Ambientes S/A, CNPJ nº 61.502.324/0005-46, Contrato n° 03/2015, 



período agosto de 2015 a dezembro de 2016 – 06 postos. O Termo Aditivo do contrato 
de janeiro de 2017 a junho de 2018, 04 postos, não especifica se o serviço de 
vigilância/segurança foi armado ou desarmado, violando o item 9.3.2 do Edital. 
Atestado da Quartetto Supermercado LTDA, CNPJ nº 02.397.343/0001-67, contrato nº 
04/05/07/2015, período de 01/11/2015 a 01/11/2017- 03 (três) postos, não 
especificando se o serviço de vigilância prestado fora armado ou desarmado, 
descumprindo, pois, a exigência prevista no item 9.3.2 do Edital. Atestado Capim 
Dourado Empreendimentos imobiliários, CNPJ nº 09.086.013/0001-08, contrato s/n, 
período de outubro de 2015 a outubro de 2017, observa-se que o mesmo também não 
comprova se a realização do serviço de vigilância foi armada, reduzindo de forma 
sucinta que fora prestado o serviço, o que inviabiliza a comprovação, bem como sua 
veracidade. 

Como dito alhures, inúmeras são as irregularidades nos atestados de capacidade 
técnica apresentados pela Recorrida, descumprimento do Item 9.3.2, haja vista que os 
mesmos só relatam a execução dos serviços de vigilância, não especificando se o 
serviço em comento fora de vigilância armada ou desarmada, descumprindo, 
flagrantemente o edital, além de apresentar atestado sem o período mínimo de um ano 
de execução do contrato. 

V) DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL 

A recorrida deixou de cumprir relevante norma editalicía, a qual é determinante de 
inabilitação nesta licitação PE 049/2018 TRE/TO. 

“9.3.5 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS SOBRE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DA LICITANTE”. 

Conforme se observa no Edital no item 9.3.5, a presente certidão é requisito para 
habilitação, sendo, portanto, obrigatória. No caso em questão, a empresa recorrida 
apresentou tão somente a Certidão de Ações de Falência e Concordata. 

Sendo que o Edital requer a apresentação da “Certidão Negativa de feitos sobre 
Falência, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 
expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante”, não, somente, a Certidão de 
falência, é inquestionável que se trata de descumprimento, na medida a certidão 
apresentada não está de acordo com o instrumento convocatório. 

A certidão ventilada no item 9.3.5, deveria constar “AÇÕES DE FALÊNCIA E 
CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO 
JUDICIAL DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL ( Lei 11.101/2005, art. 161 e 
seguintes)”. Desta forma, não pode ser perfectibilizado o ato habilitatório da 
Recorrida, a qual cometeu, falha na apresentação da certidão, cabendo dizer que existe 
ofensa legal e prejuízo ao certame e à administração pública, que justifica a alteração 



da decisão administrativa que habilitou e declarou como vencedora a empresa 
recorrida. 

VI) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Ocorre que a empresa MONTANA, para comprovar ter patrimônio líquido igual ou 
superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração 
pública e com a iniciativa privada, declarou em sua RELAÇÃO DE COMPROMISSOS 
ASSUMIDOS, possuir um patrimônio líquido de R$ 1.106.894,44 (Hum milhão, cento e 
seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e em seu 
balanço patrimonial do exercício de 2017, o patrimônio líquido é de R$ 988.866,08 
(novecentos e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), 
portanto os documentos estão com informações divergentes não atendendo assim ao 
exigido no edital no item 9.4 e seus subitens. 

Inicialmente, verifica-se que a empresa é optante pelo Simples Nacional, o que foi 
tratado no início da presente peça, devendo ser inabilitada ou desclassificada, em 
razão do benefício ilegal, em prejuízo à isonomia entre os participantes. Cotou em sua 
planilha de custo tributação referente à regime tributário diverso do que está 
enquadrada, alterando substancialmente os valores da planilha de custo e formação 
de preço, ou seja, se a empresa recorrida tivesse cotado todos os encargos 
obrigatórios, todos os indicadores sofreriam reajustes e, com isso, o valor final da 
proposta da recorrida passaria a ser de R$ 1.646.620,60, e, portanto, muito superior ao 
valor da proposta da Recorrente, o que caracteriza, repita-se, ofensa ao princípio 
constitucional e infraconstitucional da impessoalidade. Portanto, está patente a 
incompatibilidade da documentação de HABILITAÇÃO da Recorrida com os termos do 
Edital e da lei, o que deverá provocar indubitavelmente a sua desclassificação por meio 
do juízo de reconsideração a ser feito pelo TRE/TO, com a exclusão sumária da 
Recorrida do certame licitatório. 

VII - REQUERIMENTOS 

Expostos esses fatos, que demonstram de forma clarividente o equívoco que seria a 
manutenção da aceitação e classificação da proposta e habilitação da Recorrida, a 
Recorrente pede o recebimento, processamento e julgamento do presente recurso, para 
que seja determinada a INABILITAÇÃO da Recorrida – MONTANA SEGURANCA 
LTDA, e, consequentemente, a DESCLSSSIFICAÇÃO DA SUA PROPOSTA, dando 
prosseguimento ao certame . Caso assim não entenda o(a) Ilustre Pregoeiro(a), que 
faça subir o presente recurso devidamente informado à autoridade superior, para que 
seja apreciado e proferida decisão conclusiva no prazo legal. (grifamos) 

  

Nas contrarrazões a empresa MONTANA SEGURANÇA 
LTDA – EPP assim se manifestou: 

 
O presente memorial presta-se a confrontar as alegações das Recorrentes carreadas 
nos RECURSOS ADMINISTRATIVOS ofertados em sede Habilitação Técnica, Jurídica 
e de Análise de Exequibilidade de Proposta Comercial, das entidades empresariais RG 



SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ n. 13.019.295/0002-70, e CENTRO 
OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – EIRELI, CNPJ n. 04.701.639/0002-36 (...) 

No tocante às contrarrazões referidas, por questão de ordenação e mais dilatada 
compreensão, as mesmas serão apresentadas em conjunto, vez que tratam dos mesmos 
objetos, tendo-se por base a manifestação da Recorrente CENTRO OESTE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – EIRELI, que se esmerou nos arrazoados com maior 
profundidade. 

Como se vê, a Recorrente mistura habilidosamente fatos, alegações e fragmentos 
normativos, de sorte a dificultar a análise e julgamento objetivo, bem como induzir ao 
erro o Ilustre Pregoeiro. 

No presente caso, o Edital em seu item IX – DA HABILITAÇÃO apresentou o rol de 
documentos necessários à comprovação dos quesitos de habilitação, resguardando-se 
mediante a previsão do Item 9.8 quanto à faculdade da Administração, exercida 
mediante diligência complementar deflagrada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, de eventual conferência da “legitimidade dos atestados de capacidade técnica 
apresentados”, caso restem dúvidas quanto a autenticidade dos mesmos ou estejam em 
desacordo ao requerido pelo próprio edital. 

Estando os atestados em conformidade ao solicitado pelo instrumento convocatório, 
contando com todos os elementos indispensáveis à comprovação de autenticidade, não 
restou fundado o receio a justificar a deflagração de diligência complementar pela 
Equipe do Pregão que resultasse na solicitação de cópia dos contratos a ensejarem 
suas emissões, o que teria sido imediatamente acatado e disponibilizado. 

Ocorre que o referido COMUNICADO DE INÍCIO DE ATIVIDADE (NÃO 
SOLICITADO PELO EDITAL) não se confunde à AUTORIZAÇÃO ou REVISÃO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO, expressamente solicitado pelo Edital e 
tempestivamente disponibilizado pela Recorrida dentre os demais anexos congêneres 
remetidos ao e-mail do Ilustre Pregoeiro, a saber: “ALVARÁ AUTORIZAÇÃO 
FUNCIONAMENTO DPF.pdf.”; “ALVARÁ MUNICIPAL.pdf”; ALVARÁ REVISÃO 
AUTORIZAÇÃO DPF.pdf”; “CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DE 
ATIVIDADES.pdf”; etc., não se configurando a hipótese prevista no Item 4.7.2.1. do 
edital. 

Ademais, tal fato nem mesmo pressupõe lapso do instrumento convocatório, tendo-se 
em conta que dada a natureza estritamente regulada da atividade e ao conjunto de 
exigências para habilitação técnica e legal, por certo, a licitante deverá comprovar o 
efetivo exercício das atividades no mercado por tempo mais que suficiente para dispor 
da Revisão de Autorização para o Funcionamento – fato por vezes incompreensível 
para leigos, mas totalmente factível às empresas do segmento e pessoal familiarizado à 
atividade de segurança privada. 

A Recorrente intenta induzir a Equipe de Apoio a erro, na medida em que apresenta o 
suporte legal – “A Lei 7.415/1985 e o Enunciado TST 172 determinam que as horas 
extraordinárias habitualmente prestadas devem ser computadas no cálculo do 
Descanso Semanal Remunerado – DSR” – de uma exigência descabida e cuja inserção 
é rechaçada pelos órgãos de controle. 



Por outro lado, apresenta na própria peça recursal a expressa determinação do Setor 
Responsável quanto ao horário de prestação de serviços a ser definido, 
descaracterizando a própria habitualidade de supostas horas extras a serem 
concedidas e computadas como trabalhadas “a priori” na Planilha de Custos e 
relacionando o parâmetro indevido à previsão. 

De qualquer forma, insta observar que os valores relativos ao intervalo intrajornada, 
em conformidade e obediência à Súmula n.º 437, estão previstos na Planilha no 
intitulado Item IV – Custo Reposição Intrajornada constando, inclusive, do Quadro 
Resumo do Valor Total de Mão-de-Obra. 

Neste ponto, também afastada a alegação da Recorrente de desrespeito à obrigação de 
previsão de Encargos Sociais quanto à cotação dos percentuais de DSR e Intrajornada, 
ainda por que o caráter subsidiário da Planilha de Custos correlacionado a obrigação 
de suportar o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento da proposta, 
conforme previsto na própria Instrução Normativa citada pela Recorrente (Art.63, IN 
SLTI 5/2017), resguardariam o Tribunal Regional Eleitoral. 

Ainda, a Recorrente avança com a alegação de que a Recorrida falseou a verdade, em 
relação a declaração de RAT x FAP, como bem demonstrado a seguir: 

Neste específico ponto, cabe o esclarecimento de que a Recorrida tão somente 
argumentou que não seria possível a inserção da previsão na Planilha de Custos em 
razão de seu enquadramento tributário no Simples Nacional (“isento”, leia-se “abster-
se de proceder a anotação), uma vez que não procederia o seu recolhimento “em 
apartado”, o que acarretaria na inclusão de encargo não efetivamente comprovável e 
passível de discriminação, o que é vedado pelos órgãos de controle. Ademais, em razão 
do Simples não haveria FAP calculável - FAP Fator Neutro (1,0000) – Todos Os 
Anexos.  

Assim, o percentil correspondente em debate estaria incluso no Documento de Único de 
Arrecadação. Em caso de eventuais problemas interpretativos, desde já, a Recorrida 
reitera o ônus exclusivo “de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação”, conforme bem estabelece a legislação de regência 
e é amplamente aceito pela jurisprudência. 

Fulminando os argumentos ventilados por ambas as Recorrentes, a alegação de “não-
comprovação de enquadramento pelo Simples Nacional” é temerária, vez que a mera 
consulta ao SICAF e aos sítios oficiais do Governo Federal (site da Receita Federal), 
diligência basilar e rotineira, prevista inclusive no instrumento convocatório, é 
suficiente para espancar a argumentação: “9.2 Para verificar o atendimento dos itens 
9.1.1 e 9.1.2 o pregoeiro acessará o Comprasnet, SICAF, bem como os sítios das 
entidades responsáveis pelos referidos documentos”. Noutro plano, tampouco o 
benefício relativo à margem de preferência “como critério de desempate” foi invocado 
ou exercitado no certame, o que afasta qualquer “suposição” neste sentido. 



Entretanto, importa o enfrentamento específico de questão suscitada pela Recorrente 
RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, vez que nos próprios termos de sua peça 
recursal, colaciona o que segue.. 

Em que pese a acidez da argumentação demonstrada é imprescindível considerar que o 
esmero investigativo acerca do patrimônio das empresas ativas e regulares, não cuidou 
de observar que a Empresa Montana Assessoria Empresarial, inscrita sob CNPJ n.º 
14.092.519/0001-51, não mais se tipifica como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, consoante a precisa definição do Art. 3º colacionado acima e, portanto, não 
goza dos benefícios previstos na Lei Complementar em debate por fugir ao seu 
específico escopo, restando somente a providência de Comunicação de Exclusão do 
Simples Nacional. Nesse sentido a lei complementar 123 de 2006 torna clarividente 
que: 

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 
microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

Desta feita, a par da impropriedade meramente formal, facilmente sanável, há ainda 
que se considerar que contrariamente ao declarado pela Recorrente, a Recorrida não 
exercitou o direito de uso dos benefícios previstos na Lei Complementar e que, 
contrariamente ao dito, enquadrava-se perfeitamente sob sua égide, razão pela qual 
procedeu a sua declaração por esta era sua situação de fato e de direito. 

Acerca do fato e incidentalmente identificou-se o equívoco, imediatamente procedeu-se 
a exclusão formal do Simples Nacional junto à Receita Federal, não cabendo cogitar 
“premeditação” ou “declaração falsa”, como pretendido pela Recorrente. 

Em relação “aos percentuais aplicados nas planilhas de formação de preços, 
encaminhada na primeira convocação constou os percentuais para o PIS em 0,55 % e 
COFINS 2,59%, percentuais esses também não localizados nos anexos da Lei 
Complementar caracterizando lançamento aleatórios, somente com a intenção de 
fechar a proposta ao lance final ofertado”, cumpre destacar que os mesmos 
correspondem aqueles da penúltima faixa de Alíquotas e Partilha do Simples Nacional, 
conforme ANEXO IV da Tabela do Simples Nacional. 

No que diz respeito a suposta irregularidade quanto ao valor informado do Patrimônio 
Líquido da Recorrida na DRE, equivocadamente consultada pelas Recorrentes no 
Balanço Patrimonial do último exercício, basta esclarecer que os valores informados 
pelas Recorrentes dizem respeito ao Balancete, ao passo que o valor declarado 
corretamente pela Recorrida de R$ 1.106.894,44 (um milhão cento e seis mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), consta do Balanço 
Patrimonial do exercício 2017 na página n. 156 – Ativo Circulante. Portanto, não se 
vislumbra a irregularidade apontada pelas Recorrentes ou inconsistência nas 
informações prestadas. 

Já em relação ao requisito 9.3.5 do edital, a saber, obrigação de entrega da “Certidão 
negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante”, nota-se que o documento foi remetido 
tempestivamente pela Recorrida. 



Igualmente, a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica relativos aos serviços 
já prestados, nos exatos termos do instrumento convocatório, não significam 
descontinuidade na prestação dos serviços a partir da data de sua emissão, fato 
noticiado na Declaração de Compromissos Assumidos e reconhecido pela própria 
Recorrente CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – EIRELI 

Como se vê, a alegação não merece maior consideração e, no tocante a faculdade 
disposta ao Pregoeiro em efetuar diligências adicionais, parece claro a conformidade e 
adequação dos atestados às especificações editalícias. Em conjunto às questões de 
somenos, inclusive não previstas no Edital, toda a argumentação tendenciosa e parcial 
da Recorrente se desfaz, como amplamente detalhado e rechaçado nestas linhas, 
comprovando que tanto a manifestação de recurso quanto a peça recursal esvaziam-se, 
não cabendo mesmo o seu acolhimento, em razão da própria insubsistência. 

  

Passo a análise de cada item separadamente. 

  

a) Erros no preenchimento das planilhas 

  

Nos recursos, apontaram erros no preenchimento das planilhas: 

1. Não foi aplicada a incidência dos encargos sociais do Grupo A do Módulo II, 
sobre o Módulo IV – CUSTO REPOSIÇÃO INTRAJORNADA; 

2. A Recorrida não comprovou o seu enquadramento no SIMPLES, que a isentasse 
de cotar os subitens 2, 3, 4, 5, e 8 do módulo II - Detalhamento dos Encargos 
Sociais e Trabalhistas; 

3. A Recorrida não apresentou os Resultados da Consulta do Estabelecimento - 
Fator Acidentário de Prevenção, extraído junto a Previdência Social, ano base 
2018; 

4. A Recorrida declarou ainda que estaria adequando as planilhas no tocante aos 
impostos federal e municipal de acordo com quinta faixa do anexo IV, da Lei 
Complementar 123/2006, e apresentando novas planilhas de preços com PIS no 
percentual de 0,86%, e o COFINS em 3,98% e o ISS em 5,00% 

Quantos ao preenchimento das planilhas, o item 8.10 do Edital 
dispõe que: 

 
8.10 Erros no preenchimento da Planilha não é motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade 
de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para 
arcar com todos os custos da contratação 
  

Como regra, o TCU já decidiu pela possibilidade da 
empresa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa 
possibilidade não pode resultar em aumento do valor proposto: 



 
Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui 
motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser 
ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 
(Acórdão 1.811/2014 – Plenário). 
  

Assim, em tese, erros no preenchimento da planilha não enseja 
a desclassificação da empresa, que poderia corrigi-la, mantendo o valor 
proposto. Por certo, existem erros corrigíveis e não corrigíveis, e cada situação 
deveria ser analisada individualmente.  

Entretanto, há um erro no preenchimento da planilha que 
merece atenção e será analisado a seguir.  

  

b) Enquadramento da empresa no Simples Nacional e sua 
inclusão no preenchimento das planilhas. 

  

A empresa apresentou Declaração, sob as penas da Lei, de que 
enquadra-se na condição de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
(evento 0932457). 

Entretanto, o Sr. Filipe Mario Pinheiro, sócio da recorrida é 
titular da Empresa MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL, CNPJ nº 
14.092.519/0001-51, empresa não optante do Simples Nacional. E a Lei 
Complementar nº 123/2006 assim dispõe: 

 
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).                     (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)     Produção de efeito 
(...) 
§ 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: 
(...) 
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; 
  



Como visto, em tese, erros no preenchimento da planilha não 
enseja a desclassificação da empresa, que poderia corrigi-la, mantendo o valor 
proposto.  

Entretanto, não é o caso dos autos.  

O diligente Pregoeiro realizou diligências e informou que:  

 
(...) Para esclarecer essa questão, este pregoeiro realizou diligência junto à Recorrida 
e solicitou a apresentação do balanço patrimonial da empresa Montana Assessoria 
Empresarial. Destaco ainda a juntada de relatório do SICAF com a relação de sócios 
da referida empresa. 

Diante das informações prestadas, constatou-se que a Recorrida não poderia ter 
declarado enquadramento como ME/EPP, haja vista a existência de sócios em comum 
e terem auferido receita bruta global superior a R$ 4.800.000,00, conforme previsto no 
inciso IV do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06. 

Durante o certame a empresa enviou planilha de formação de preços como sendo 
ME/EPP e optante do Simples Nacional. Na fase recursal, a Recorrida informou que 
não mais se enquadra como empresa ME/EPP e optante do Simples Nacional. 
  

Assim, não procedem as argumentações da recorrida de que 
"(...)não exercitou o direito de uso dos benefícios previstos na Lei 
Complementar(...)". 

Com a mudança no enquadramento da empresa, a proposta e a 
planilha de preços precisariam ser reformuladas quanto a Tributação e Encargos 
Sociais, alterando o valor proposto.  

Ou seja, a empresa apresentou declaração falsa quanto ao 
seu enquadramento como ME/EPP. 

O TCU já decidiu que: 

 
REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE NO ENQUADRAMENTO DE 
LICITANTE NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006). CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO 
DE INIDONEIDADE. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. PROVIMENTO 
PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. 
(TCU, Acórdão 46.820/2012 Plenário) 
  

No precedente, a empresa participou de licitação e, em razão de 
declaração falsa quanto ao seu enquadramento, recebeu a concessão indevida da 
prerrogativa do lance de desempate. Mesmo com a desclassificação da empresa 
da licitação, após análise dos dados, o TCU , por meio do Acórdão 
2.134/2013/Plenário manifestou-se nos seguintes termos: 



 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidade no 
enquadramento da empresa Global IP Tecnologia da Informação na condição de Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), nos termos estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006. 

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pela relatora e com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso 
VII, do Regimento Interno, em:  

9.1. conhecer desta representação e considerá-la procedente;  

9.2. declarar a empresa Global IP Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ 
08.366.661/0001-47), inidônea para participar de licitação na Administração Pública 
Federal pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992;  

9.3. dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão sobre a seguinte impropriedade: a exigência de apresentação, para fins de 
enquadramento no tratamento jurídico diferenciado de que trata a Lei Complementar 
123/2006, de declaração de que a receita bruta anual do ano calendário anterior não 
excedeu o limite fixado no Estatuto Nacional da Micro Empresa e da Empresa de 
Pequeno Porte (art. 3º, inciso II), ocorrência identificada no curso do pregão 
eletrônico 63/2012, afronta o art. 3º, § 9º, da referida lei, que estabelece a exclusão do 
aludido tratamento diferenciado no mês subsequente à ocorrência do excesso, 
ressalvado o § 9º-A do mesmo artigo;  

9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o 
fundamentaram:  

9.4.1. à Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e às 
empresas Global IP Tecnologia da Informação Ltda. e NCT Informática Ltda.;  

9.4.2. após transitado em julgado o presente acórdão, à Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para 
as providências necessárias à atualização do registro da empresa Global IP 
Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ 08.366.661/0001-47) no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), informando a este Tribunal, no 
prazo de 30 (trinta) dias, acerca das medidas adotadas;  

9.4.3. ao Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (CGSN).’ 
  

E ainda no Acórdão 46.820/2012 Plenário, no voto condutor do 
acórdão, o Relator Min. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO assim se manifestou: 

 
(...) 6. Nesta fase, a empresa aduz ser excessiva a pena de declaração de inidoneidade, 
dado que os fatos foram dirimidos na esfera de origem, pela desclassificação da 
recorrente, que, portanto, não chegou a vencer o certame. Nega a ocorrência de fraude 
ou má-fé e aponta diversas causas que concorreram para o fato inquinado: o sócio 



comercial estava desatualizado sobre os faturamentos da pessoa jurídica; o contador 
havia informado que o desenquadramento só ocorreria no exercício seguinte; o exíguo 
prazo de manifestação no pregão; a proximidade do certame com o momento em que a 
recorrente teria extrapolado os limites de faturamento. 

7. No entanto, penso que os argumentos não são suficientes para dar provimento ao 
pleito. Conforme percuciente análise empreendida pela Serur, a fraude se concretizou 
ao se prestar declaração ideologicamente falsa e oferecer lance de desempate. Houve 
gravidade na conduta da empresa. 

(...) 

Da mesma forma, não se pode aceitar como escusa a desorganização administrativa 
da recorrente, ante o desencontro de informações detidas pelos responsáveis pelo 
faturamento e pela representação comercial. Também não vejo como admitir a boa-fé 
da Global IP, na medida em que chegou a apresentar lance de desempate, e somente 
não se sagrou vencedora por fatores alheios à sua vontade, uma vez que foi 
desclassificada do certame mediante atuação da Administração, após intervenção 
recursal da representante destes autos. (grifamos) 
  

A Administração oportunizou à empresa manifestar-se sobre o 
fato nas contrarrazões recursais, e a empresa limitou-se a informar que vai 
proceder o reenquadramento.  

Ocorre que a apresentação de declaração ideologicamente falsa 
pode configurar o crime previsto no art. 299 do Código Penal, caracteriza, por 
si, fraude ao certame. 

Tanto no precedente indicado quanto no presente caso, a 
empresa apenas foi impedida de vencer a licitação por conta de recurso, mas 
preencheu a planilha e declarou-se ME ou EPP, conforme se observa da Ata do 
Pregão (evento 0932462). 

E reiteramos, não houve mudança durante o certame. O erro 
quanto o enquadramento foi malicioso ou decorrente de desorganização 
administrativa. E mesmo nesse último caso, o TCU ainda assim reconheceu 
gravidade na conduta.  

Assim, aplicando-se o precedente ao caso, mutatis mutantis, a 
mera declaração falsa já é motivo suficiente para a desclassificação da 
empresa. 

  

c) Certidão Negativa de falência, recuperação judicial e 
extrajudicial 

  

Quanto aos documentos de habilitação, o edital assim dispõe: 



 
9.3 Exigir-se-á das licitantes que apresentem os seguintes documentos: 

(...) 

9.3.5 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante; 
  

A empresa apresentou "Certidão negativa de feitos sobre 
falência e concordata", e em sede de contrarrazões, argumentou simplesmente 
que "(...) o documento foi remetido tempestivamente pela Recorrida (...)". 

Assim, a empresa não apresentou documento de habilitação 
exigido no edital: Certidão negativa de feitos sobre "recuperação judicial" 
ou "recuperação extrajudicial", mas apenas quanto a "concordata". 

Tratam-se de institutos jurídicos distintos. 

O Decreto-Lei nº 7.661/45 (Lei de Concordatas) vigorou até 
2005. A concordata restringia-se à remissão de dívidas e ampliação de prazos 
para pagamento dos credores. 

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) revogou 
expressamente a Lei de Concordatas. A recuperação judicial exige que os 
gestores façam um plano de reestruturação, com diversas medidas de ordem 
financeira, jurídica, econômica e comercial, que devem conferir efetivas chances 
para a superação da situação de crise. 

Assim, com a não apresentação de documento de habilitação 
exigido em edital no momento correto, impõe-se a inabilitação da empresa. 

  

d) Atestados de Capacidade Técnica 

  

Os recursos apontam que os atestados de capacidade técnica 
apresentados não estão de acordo com o item 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do edital. Nesse 
ponto, o edital assim dispõe: 

9.3 Exigir-se-á das licitantes que apresentem os seguintes documentos: 

(...) 

9.3.2 1(um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a 
realização de serviços de vigilância armada com quantidade igual ou superior 15 
(quinze) postos de trabalho; 



9.3.2.1 será aceito o somatório de atestados 
para comprovar a capacidade técnica, 
desde que reste demonstrada a execução 
concomitante dos contratos;  

9.3.2.2 Somente serão aceitos atestados de 
capacidade técnica expedidos após a 
conclusão do respectivo contrato ou 
decorrido no mínimo um ano do início de 
sua execução. 

  

O pregoeiro assim analisou a questão: 

 
Foram enviados 4 (quatro) atestados: Capim Dourado; Refrigelo Climatização, 
Quarteto e Eletronorte. 

O Atestado emitido pela Eletronorte (18 postos de trabalho) não está de acordo com 
9.3.2.2 do edital, pois foi emitido em 09/08/2018, portanto, não tinha decorrido o 
mínimo exigido que é de um ano de vigência contratual. 

O atestado emitido pela empresa Refrigelo Climatização (6 postos) não atende ao item 
9.3.2 do edital, pois é exigido a comprovação de realização de serviços de vigilância 
armada. Após diligência verificou-se que foram prestados serviços de vigilância 
desarmada. 

O atestado emitido pelo Brmalls (Capim Dourado – 12 postos) não atende ao item 
9.3.2 do edital, pois é exigido a comprovação de realização de serviços de vigilância 
armada. Após diligência verificou-se que foram prestados serviços de vigilância 
desarmada. 

O atestado emitido pelo Quarteto está de acordo com o item 9.3 do edital e comprova 
a execução de 3 (três) postos de trabalho. 

Assim, assiste razão as Recorrentes ao afirmarem que os atestados de capacidade 
técnica enviados não estão de acordo com o item 9.3 do edital. 

Portanto, foram comprovados apenas 3 (três) postos de 
trabalho, quando o instrumento convocatório exige 15 (quinze) postos. 

Assim, com a não apresentação de documento de habilitação 
exigido em edital no momento correto, impõe-se a inabilitação da empresa. 

  

III – CONCLUSÃO 

  



Por fim, conclui-se que os procedimentos realizados após a 
autorização de abertura do certame observaram o estatuído na legislação e no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 49/2018, exceto a habilitação da 
empresa MONTANA SEGURANCA LTDA, mas concordando com a decisão 
do senhor pregoeiro que deu procedência aos recursos interpostos pelas 
empresas RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
LTDA (evento 0936475) e CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA 
EIRELI (evento 0936476) em razão da empresa ter: a) apresentado declaração 
falsa quanto ao seu enquadramento como ME/EPP; b) por não ter 
apresentado Certidão negativa de feitos sobre recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial; e c) por não ter apresentado atestados de capacidade 
técnica de acordo com o item 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do edital, razão pela qual 
sugerimos a desclassificação da empresa MONTANA SEGURANCA LTDA 
(CNPJ: 19.200.109/0001-09) do Pregão Eletrônico nº 49/2018 e a autorização 
para o retorno do certame à fase de análise de propostas. 

É o entendimento elevado à consideração de Vossa Senhoria.  

  

TIAGO FERREIRA DE SENA BALDUINO 
Assessor Jurídico da Diretoria Geral 
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