
IlUSTRíSSIMO PREGOEIRODA CÂMARA DEVEREADORESDECAPÃO DO CIPO- RSOU

AUTORIDADE HIERARQUICAMENTESUPERIOR.

PREGÃOPRESENCIAlN° 01/2018

PROCESSONº 03/2018

EXPERTISESOlUÇÕES FINANCEIRAS lTDA, pessoa jurídica de direito privado,

estabelecida na Rua Marechal Deodoro, nQ 1016, na cidade de Santa Cruz do Sul - RS,

inscrita no CNPJsob nQ 07.044.304/0001-08, através de seu representante legal Jaime

André Künzel, estado civil: casado, profissão: economista, CPF: 340.785.680-53, RG:

4018337933, residente e dorníciliado na Rua Gaspar Silveira Martins, n° 127 apto 601

na cidade de Santa Cruz do Sul - RSvem à presença de Vossas Senhorias, apresentar

CONTRARRAZÕESAO RECURSOADMINISTRATIVO interposto pela empresa Banrisul

Cartões SA, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DOSFATOSDESCRITOSPELAEMPRESABANRISUl CARTÕESS.A.

Os fatos alegados pela recorrente são in verbis:

A empresa, ora recorrente aduz em seu recurso administrativo que fora

injusto o julgamento referente a aplicação de critério de desempate, visto ter sido de

forma incorreta e ilegal. Requereu a revisão da decisão com base nos ditames legais.

Por demais, analisaremos a seguir os fundamentos jurídicos onde será demonstrado

que o recurso interposto pela empresa Banrisul Cartões S.A. não merece acolhimento.

No dia 02 de maio de 2018, fora redigida a Ata do Pregão Eletrônico n°

01/2018, no qual houve como participantes varias empresas.



Sucessivamente constatou-se que as empresas apresentaram propostas

financeiras no valor de 0,00% (zero por cento) e conforme tendo a comissão de

licitação decidida pelo critério de desempate a Lei Complementar 123/2006, conforme

item 9.15 do edital declarar a Expertise Soluções Financeiras Ltda. - EPP.como

vencedora e sorteio público com as demais empresas que não se enquadravam nesta

lei para definir o segundo e terceiro colocado.

Perante tal ato, a empresa Banrisul Cartões S.A. manifestou intenção de

recurso, no que concerne a utilização do benefício da LC 123/2006, em que entende

que a microempresa e empresa de pequeno porte não teriam preferência em

contratar com a Administração em caso de empate. Dessa maneira, abriu-se o prazo

recursal de 3 (três) dias para as contra-razões do recurso.

11- CONTRARAZÕES DE RECURSO

Primeiramente passemos a analisar a Lei Complementar 123/2006 que

instituiu tratamento diferenciado e simplificado para as EPPse MEs. Reza seu artigo

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas

de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, especialmente no que se refere:

(...)

111- ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência

nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia,

(. ..)

ao assoclatlvlsmo e às regras de inclusão.



A lei Complementar inovou em termos licitatórios com a implantação

deste sistema, onde em determinadas situações as EPP'sou ME's teriam preferência

na contratação com órgãos públicos. Para saber como aplicar este sistema

diferenciado e saber quando a EPPou ME deve ser favorecida, basta cotejar o artigo

44 da lei Complementar em questão, senão vejamos:

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,

preferência de contratação para as microempresas e empresas de

pequeno porte.

(...)

o artigo reproduzido acima é de fácil compreensão e não gera dúvidas

quanto a sua aplicação, ou seja, em caso de empate, a preferência na contratação é da

EPP ou ME.· Como houve empate entre todas as propostas, deveria ter ocorrido a

convocação somente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Esçlarecedoras são as colocações elaboradas por JoséAnacleto:

Caso restem classificadas em primeiro luqar mais de uma proposta

(propostas de idêntico valor, caracterizando situação de empate na

acepção jurídica do termo), e uma delas for microempresa ou empresa

de pequeno porte, esta terá preferência na contratação - o desempate

se dará pelo tratamento favorecido à microempresa ou empresa de

pequeno porte.

Pode-se sustentar que, no caso de empate decorrente da apresentação

de propostas idêntiças por microempresa ou empresa de pequeno porte

e outra licitante que não detenha essa condição, se deveria

automaticamente dar preferência àquela (EPP ou ME) (..i

, ~BDUCH SANTOS. José Anacleto. As licitações. o estatuto da mlcroempresa. Re:;; ~
Zênite de Licitações e Contratos - ILC. Ano XIV - n° 156 _ Fevereiro 2007. pp. 138/139. IViS~



Após tais comentários, uma só pode ser a conclusão: quando houver

empate na forma do artigo 44 da LC 123/2006, a EPP ou ME terá preferência .na

contratação. Aplicar a regra de forma diversa estar-se-ia a infringir o artigo 44 da Lei

Federal 8.666/93, abaixo transcrita:

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os

quols não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por

esta Lei.

(...)

DOmesmo modo, quando presente ao certame ME ou EPP,este critério

de desempate possui prevalência sobre os previstos nos inciso do § 2°, artigo 3°; e no §

3° do artigo 45, da lei n" 8.666/93, considerando que são normas mais recentes que

esta, como bem observado por Ivan Barbosa Rigolin (manual Prâtico das Licitações. 8°

edição. São Paulo: Saraiva, 2009 pg 547), ao comentar o artigo 44 da LCn" 123/2006.

"(...)".

Aquele novo critério, sempre que envolvia micro e/ou pequena

empresa na licitação, prevalece sobre os dois outros critérios previstos na lei n°

8.666/93, sejam os dois ines. 11e 111do § 2" do artigo 3° (preferência por licitante

nacional em desfavor de estrangeiro) e o sorteio (art. 45, parágrafo 3°); sim, porque

simplesmente a LC na 123/2006, de norma geral neste artigo, é mais recente que a

lei n° 8.666/93, e pela regra de Introdução ao Código Civil, art. 2°, e parágrafo 1, uma

norma geral mais recente se impõe a uma norma geral mais antiga, se cometa

conflitar."

Assim, correto afirmar que as ME'S e EPP'ssão possuidoras do direito a

terem assegurado o critério de desempate nos moldes estabelecidos no artigo 44, da

LC 123/2006, como meio de preferência na contratação com o poder público. Essa- J...
garantia genérica tem aplicabilidade incondicional, não podendo ser negada ~



Administração licitante, nem mesmo quando omitida no termo editalício. E mesmo

que não haja a possibilidade de desempate, conforme é o presente caso deverá a

Administração Pública dar preferência de contratação à empresa, ora recorrente.

Assim sendo, as regras já foram definidas no edítal, onde ficou claro que

seria aplicada a LC 123/2006. Não pode agora a Administração furtar-se a aplicação

dos critérios estabelecidos na legislaçãó sob comento. Até porque se assim o fizer,

estará também infringindo o PRINcíPIO DA LEGALIDADE, esculpido no artigo 3º da Lei

Federal 8.666/93:

Art. 3QA licitação destina-se o 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 convocatário,

do julgamento objetivo e dos que Ihes são correlatos.

Colacionamos ainda o conceito do princípio em voga:

Pela princípio da legalidade, tem-se que administração pública é uma

atividade que se desenvolve debaixo da lei, na forma da lei, nos limites

da lei e para atingir os fins assinalados pela lei. É sempre necessária a

previsão legislativa como condição de validade de uma atuação

administrativa, porém, é essencial que tenham efetivamente acontecido

os fatos aos quais a lei estipulou uma conseqüência. Está totalmente

superado o entendimento segundo o qual a discricionariedade que a lei

confere ao agente legitima qualquer conduta e impede o exame pelo

Poder judiciário. O princípio da legalidade não pode ser entendido como

um simples cumprimento formal das disposições legais. Ele nã~.



coaduna com a mera aparência de legalidade, mas, ao contrário, requer

uma atenção especial para com o espírito da lei e para com as

circunstâncias do caso concreto .. (fonte: www.kplus.com.br - Autora:

Gíovana HarueJojimaTavarnaro). (grifo nosso).

Para tanto, deve-se atentar que o tratamento favorecido de que tratam

os artigos 43 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 2006, deverá ser concedido às

Mícroempresas e Empresas de Pequeno Porte independentemente de· previsão

editalícia.

Isto é, qualquer tipo de empate ocorrido a preferência de contratação é

da empresa EPP/ME, não importando se é empate ficto ou empate propriamente dito,

conforme explana a recorrente em seu recurso. Dessa forma, não há sentido em

aceitar o argumento da empresa ora recorrente que houve um tratamento desigual

entre os licitantes, pois a Administração apenas seguiu o que a Lei decreta e por tal

motivo, o Princípio da Isonomia em nenhum momento foi desrespeitado.

Para melhor situar a questão, oportuno recordar os dispositivos legais

pertinentes, inclusive com raízes constitucionais, já que o tratamento favorecido

conferido às empresas de pequeno porte insere-se entre os princípios da ordem

econômica e financeira.

Igualmente dispõe a Constituição da República:

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[ ...]
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Além desse artigo abaixo transcreve-se:

http://www.kplus.com.br


Art. 146 - Cabe à lei complementar:

[...]
11/ - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,

especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as

microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especlaís ou

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, 1/, das contribuições previstas no

art. 195, Ie §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

( ...]
Preceitua, ainda, que:

Art. 179 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte.

Dessa maneira definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado,

visando a incentivá-Ias pela simplificação de suas obrigações administrativas,

tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por

meio de lei.

Como se procurou demonstrar, o tratamento favorecido atribuído às

microempresas e empresas de pequeno porte tem matriz constitucional e se traduz,

entre outras vantagens, pela preferência de contratação, não podendo ser ignorado,

notada mente quando se trata de única concorrente que apresenta tal enquadrarnento

- EPP.Além disso, não se pode simplesmente alijar a licitante que se enquadra como

EPP,ao argumento de impossibilidade da apresentação de nova proposta e aplicação

da regra geral do artigo 45, § 2.º, Lei n.º 8.666/93, sob pena de afronta ao artigo 44 da

favorecido às empresas de pequeno porte (art. 170, IX, CF/88).

Lei Complementar nº 123/06 e ao princípio constitucional que assegura o tratamento

"



Por fim, para um melhor entendimento anexa-se nas contrarrazões três

decisões já emanadas sobre o mesmo tema, os quais estão bem claros no sentido de

afirmar que a decisão da Administração no presente caso está válida.

111- ANTE O EXPOSTO REQUER:

1 - O recebimento das contra razões;

2 - O acolhimento das razões apresentadas, para que seja mantida a

empresa EXPERTISESOLUÇÕESFINANCEIRASLTDA. - EPPvencedora no certame, tudo

conforme fundamentação supra;

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Santa Cruz do Sul, 08 de maio de 2018.

Expertise

Jaime André Künzel

Representante legal



COMARCADEVERACRUZ
VARAJUDICIAL
Rua Nestor Frederico Henn, 1540

Vistos etc..

EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. impetrou

Mandado de Segurança contra PREFEITA·MUNICIPAL DE VERA CRUZ, aduzindo que

participou do certame licitatório 046/2011, modalidade tomada de preços, objetivando o .

fornecimento e a administração de cartões de alimentação solicitado pela Prefeitura de Vera

Cruz. Acontece que houve empate nas propostas de preços das licitantes, motivo pelo qual foi

realizado um sorteio, tendo a impetrante ocupado o segundo lugar. Acontece que a ímpetrante

tem assegurada preferencia em caso de empate, em razão de ser microempresa ou empresa de

pequeno porte. Narrou que interpôs recurso administrativo contra o ato, que restou improvido.

Pediu liminannente que fosse suspenso o processo licitat6rio, a adjudicação e!ou assinatura do

contrato ou a execução do contrato. Postulou a concessão definitiva da segurança postulada para

que se declare a impetrante vencedora da Tomada de Preços, em razão do critério de desempate

previsto do art. 44 da LC 123/06. Juntou documentos (fls, 02-381).

Foi deferido o pedido liminar em decisão fundamentada (fi. 382).

A impetrada apresentou informações alegando que Q direito de

preferencia sobre as demais empresas em caso de empate não é automático, devendo ser

apresentado pela microempresa ou empresa de pequeno porte novo lance, com preço inferior,

para ser declarada vencedora. Alegou também que agiu conforme o edital, que previa a

realização de sorteio em caso de empate. Postulou a denegação da segurança (fls. 386-394).

oMinistério Público opinou pela concessão da segurança (fls. 395-399).



É o relatório. Decido.

Realizou a Prefeitura de Vera Cruz o processo licitatório n° 046/2011, na

modalidade tomada de preços, para fornecimento de vale-alimentação aos servidores

municipais, onde concorreram 04 empresas. Em razão de todas terem apresentado taxa de

administração de 0%, houve empate, o qual foi resolvido mediante sorteio, havendo prejuízo à

impetrante.

Conforme se percebe pela Ata de Julgamento, fIs. 348, o representante da

impetrante manifestou que não lhe foi oportunizado o beneficio da Lei Complementar n°

123/06, alegando a comissão de licitação impossibilidade, em razão de todas as concorrentes

terem oferecido proposta no valor mínimo, devendo o desempate ser realizado por sorteio.

A ordem deve ser concedida, confirmando a liminar concedida.

De efeito, nos processos licitatórios está assegurado o direito de

preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte em caso de empate, conforme

art. 44, caput, da Lei Complementar n" 123/06: 'Art. 44. Nas licitações será assegurada, como

critério de desempate; preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno

porte. '.

Ademais, previa o edital os beneficios da Lei Complementar 123/06,

assim está lavrado no item 3.2.7: 'A microempresa elou empresa de pequeno porte, que pretender se

utilizar dos beneficios previstos nos art: 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar,

além de todos os documentos exigidos para o Envelope n" 01, uma declaração, firmada por responsável

(contador ou técnico contâbil], de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte

(nos termos do modelo em anexo). '

Quanto a declaração exigida, foi apresentada pela impetrante, conforme

fIs. 64, onde foi declarado tratar-se de empresa de pequeno porte. E mais, confirmou a

impetrada que era a única empresa de pequeno porte concorrente.

No que diz respeito a necessidade de apresentação de nova proposta

inferior sustentada, vê-se que todas as concorrentes já apresentaram taxa de administração de

0%, não sendo possível que se faça prop?sta inferior, o que. também é confirmado pela

impetrada quando aduziu que o edital limitou a taxa de 0% para administrar os serviços,

ficando, portanto, afastada a possibilidade de apresentação de menor preço.

A alegação de que o sorteio foi realizado em conformidade com o

previsto no edital igualmente não pode ser aceita, uma vez que os arts. 44 e 45 da LC ·123/06

devem ser obrigatoriamente observados nas licitações, não se podendo restringir os beneficios

oferecidos pela lei.



Por fim, observando o parágrafo 3° do art. 45 da LC 123/06, o exercício

do direito de preferência foi no prazo legal após o encerramento dos lances.

Nesse sentido: 'APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE PREÇOS. BENEFfcIOS

CONCEDIDOS A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. APLICAÇÃO DOS

ARTS. 44 E 45 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO

EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRENCIA. 1- A Lei Complementar

n.12312006 contém regras que precisam estar previstas expressamente no edltal an. 47 e 48 e também

regulamentadas no âmbito da administração, e outras que se aplicam desde logo e com caráter

cogente, porque são vigentes, como as previstas nos artigos 44 e 45 da LC 123/06.2 A interpretação da

lei não é necessária quando contém regra clara e não poderá ser feita para restringir os benefícios

expressamente nela previstos. 3- O princípio constitucional da isonomia tem como escopo o.
estabelecimento de igualdade entre os que estão em situação desigual, o que está concretizado na LC n.

123/06. Não ocorrência de ofensa ao princípio em razão da aplicação de lei. APELAÇÃO

DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível W 70026149781, Segunda Câmara Civel, Tribunal de

Justiça do RS, Relatar: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 22/07/2009), r

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais

iançados nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA proposto por EXPERTISE

SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. contra a PREFEITA DO MUNICÍPIO DEVl:RA

CRUZ para o efeito de confirmar a liminar concedida, determinando que seja a impetrante

declarada vencedora da licitação, modalidade tomada de preços, n° 04612011.

Custas pela impetrada,

Sem condenação em honorários em razão do art. 25 da Lei 12.016/09.

Subam os autos em reexame necessário nos termos do art. 14, § 1° da Lei

12.016/09.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se (MP).

Vera Cruz, 10 de agosto de 2012.

Marcelo da Silva Carvalho

Juiz de Direito
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COMARCA DE GARI8ALDI
VARA JUDICIAL
Rua Francisco Meneghetti, 130

Proçesso nO:
Natureza:
. Impetrante:
Impetrado:
Juiz Prolator:
Data:

051/1.10.0002082-5 (CNJ:.0020821-61.201 0.8.21 ,0051)
Mandado de Segurança
Expertise Soluções Financeiras Ltda
Prefeito Municipal de Garibaldi
Juiz de Direito - Dr. Gérson Martins da Silva
12/05/2011

Vistos ete,

EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. impetra
MANDADO DE SEGURANÇA contra ato do Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE
GARIBALDI. Participou de pregão presencial destinado à contratação
de empre$él especializada para fornecimento de auxílio alimentação.
As propostas apresentadas foram consideradas iguais e a Senhora··
Pregoeira houve por bem realizar sorteio entre todos os participantes.
A Empresa Green Card S.A. não poderia participar do sorteio, por haver
propostas de menor valor apresentadas por· microempresas e
empresas de pequeno porte comó a impetrante, conforme disposto na
LC 123/06. O sorteio deve ser feito somente entre as ME's .e EPP'50 A
manutenção da empresa Green Card afronta o disposto no item n.°6.15

. do edital. Pretende anulação do ato e, 6minarmente, a Suspensão da
licitação.

Deçisão de fi. 74, que recebe a inicial, . defere a
suspensão· liminar do ato guerreado.

O Impetrado apresenta informações em fi. 77. .Aduz
que o Mandado de Segurança não é o meio adequado para a pretensão.
da impetrante, em face do encerramento da licitação, tendo ~do
celebrado o contrato com a licitante vencedora. Todos os licitantes
apresentaram propostas iguais pelo preço minimo, sendo impossível a
apresentação de Pl'Qpostas por valores menores.. As alegações da
Impetrante não encontram guarida nos artigQs. 44 e 45 da LC 123/06.
Requer a extinção do feito por ausência de interesse e a denegação da
segurança.

Os licitantes Empresa Brasileira de Tecnologia e
Administração de COnvênios Ho",," Lida, Green Card S~A. e Sodexo .
Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. manifestam. se .nos autos,

64-1-05l/2OJ J /13049 051/1.10.0002082-5 (CNJ:.0020821-61.2010.8.21.0051)
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.

ratificando argumentos trazidos pelo impetrado.

Pareçer do Ministério Público, em ti. 251, é pela
denegação da segurança.

É O RELATO.

PASSO A DECIDIR.

Cuida-se de mandado de segurança contra ato do
Senhor Prefeito Municipal de Garibaldi, que confirmou deliberação da
Senhora Pregoeira, em licitação local, no sentido de, verificàrido
empate entre as propostas formuladas, proceder a sorteio entre todos
os licitantes empatados, em vez de o fazer apenas entre'
microempresas e empresas de pequeno porte como determina a Lei
Complementar nQ 12312006.

Os argumentos do impetrado, das demais licitantes e
do Ministério Público repousam no fato de que as propostas
empatadas foram todas pelo preço mínimo, não· sendo cabíveis as
providências do artigo 45 da mencionada Lei Complementar, relativas
à apresentação de proposta de preço inferior à vencedora.

No entanto, dei~m de considerar o conteúdo daro e
preciso do artigo 44 da mesma Lei Complementar, vetbie:

':Art. 44. Nas licitações será assegurada, como
critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte. "

O parágrafo segundo do artigo transcrito esclarece o que deve. ser
considerado empate:

"§ 112 Entende-se por empate aquelas situacões
!lll1 que !!!1! propostas apresentadas .pelas
microempresas s empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à propôs ta
mais bem classificada. " (sem grifo no original)

O parágrafo segundo altera o percentual para a hipótese de pregão,
sendo irrelevante para o caso dos autos.

"§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo
percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço."

Importa, a rigor, definir que houve empate, fato incontroverso, e
nesse caso, o critério de desempate, assegurado .,elo artigo 44 da LC ",ri' .
12312006 é ia preferência de contratáção para as microempresss e empresas de'
peaueno porte.

Se as circunstâncias específicas afastam a possibilidade de

2
64-1-051/20l 1/13049 051/1.10.0002082-5 (CNL002082 1-61.2010.8.21.005 1)
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redução do preço proposto e, com isso. as providências do artigo 45 da Lei
Complementar, não afastam a preferência estabeleclda no artigo anterior.

Aliás, o tratamento privilegiado às pequenas e microempresas
decorre de orientação constitucional, nos termos dos seguintes dispositivos da Lei
Maior:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(....)
/1/ - estabelecer normas gerais em matéria. de

legislação tributária, especialmente sobre:

(....)
d) definição de tratamento diferenciado e

favorecido para as microempresas e p~ra as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes·
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto.
no art. 155, 11,das contribuições previstas no art. 195, I e
§§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239."

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

(....)
IX - tratamento favorecido para as empresas de

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua sede e administração no País. "

"Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios dispensarão às microempresss e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-
Ias pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias,
ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei."
(sem grifo no original)

Se a opção clara da lei, com o respaldo constitucional que afasta o .
argumento do princípio da igualdade, é favorecer pequenas e mlcroernpresas nas
licitações públicas mediante preferência como critério de desempate, chegando a
instituir figura de empate ficto (assim considerado quando a pequena ou microempresa
formule proposta de preço até 5% - no caso de pregão - superior à vencedora), conclui-
se que o sorteio de que trata o parágrafo segundo do artigo 45 da Lei nQ 8.666/1993
está subordinado àquele outro critério de desempate e não apenas aos constantes do §
29 do artigo 39:

"§ 2!1 No caso de empate entre duas ou mais

3
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PODER JUDICIÁRIO--.
propostas, e após obedecido o disposto no § 2~do
Arf. 39 desta Lei, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer
outro processo. "

A obediência ao "disposto no § 29 do Art. 39 desta Lei" outra
coisa não seria que a verificação das preferências legais.

Assim, verificadas as preferências como critério de desempate,
dentre elas a do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, para o sorteio que segue
serão convocados todos os licitantes beneficiados, quais sejam, microempresas e
empresas de pequeno porte, donde resulta a ilegalidade do ato da autoridade objeto do
presente.

HONORÁRIOSADVOCAT(CIOS

A sú""ula que afasta a incidência de honorários
sueumbenciais em ação de mandado de segurança não se mantém, por
injusta.

o profissional da advocacia tem. direito a
remuneração pelo trabalho, vez que seu valor social constitui um dos
. fundamentos da República, nos termos do artigo 1° da Constituição
Federal.

O sistema legislativo pátrio atribui ao prejudicado
por ato ilícito a reparação por todo e qualquer prejuízo decorrente do
fato, não havendo motivo para que a impetrante, reconhecidamente
prejudicada pelo ato ilícito do impetrado, não podendo obter a tutela.
por outro meio, que não pela Jurisdição, nãq pode"do estar em juízo
sem a intermediação de advogado, tenha de arcar com honorários do
patrono.

A tutela jurisdicional se apresentaria incompleta,
caso se deixasse para a impetrante, sozinha, arcar com os honorános
de seu advogado.

A responsabilidade pelos honorários é do Municipiode
Garibaldi, parte passiva no mandado de segu~nça.

ISSO POSTO, julgo procedente o pedido e CONCEDOA
SEGURANÇA detel1Tlinando a nuli,dade do sorteiO para desempate· que
incluiu empresas não enquadradas como microempresas ou empresas
de pequeno porte, anulando- se, assim, todos 0$ demais atos da
. licitação.

Despesas processuais pelo Município de Garibaldi, por
metade. Condene;»° Município no pagamento de ho"orários de
advogado da impetrante, que fixo em R$ 2.000,00, forte no disposto' no
artigo 20, §4°, do Código de Processo Civil.
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Matéria sujeita a reexame pela superior instância.
Decorrido o prazo de recursos voluntários, venham os autos conclusos
para endereçamento ao tribunal.

O Cartório deve cumprir, de imediato, o disposto no
artigo 13 da Lei nO 12.016/2009.

P.R.'.

Garibaldi, 12 de maio de 2011.

Gérson Martins da Silva.
Juiz de Direito
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nTlU D8
RIO GRANDE 00 SUL ~\Banrisul

-" •.~~_ '.•~7';t.l"':,:

Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Contas do Estado

Av. Sete de Setembro nO388 - Centro
Porto Alegre - CEP 90.010.190

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL: 33/2013 PROCESSO: 7718-0200/13-3

Em 26/07/2013, às 10:01 horas, na TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TCE/RS, sito à AV.
SETE DE SETEMBRO - 388 - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se oCa) Pregoeiro(a) deste órgão e
respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato de nomeação, para os procedimentos inerentes a
sessão em epiqrafe .

Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis e de higienização de
veículos.

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP - empate 5%

Habilitação: extra-sistema

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação

OCA) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a
partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa do pregão eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no
Edita!. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se
a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado
automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances
de melhor valor.

Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Homologação de licitação 01/0812013 13:04 Michael,Abreu Ribeiro Horn o lo qado por: VALTUIR PEREIRA NUNES

Seq.: 1 Lote: Gerenciamento de Frota

Adjudicado para EXPERllSE SOLUCOES fINANCEIRAS LTDA, por 0/o 0,00 (valor total do lote), em 01/08/2013 às
·13:03, po r Michael A breu Ribeiro.

Valor (total, %)

0,00

Fornecedor

EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

Data / Hora Aceite

24/07/2013 17:28 01/08/2013 12:45

Código Item

664894
Quantidade

1

valor Unitá rio (%)

0,00

Informações do Lote

Inicio do recebimento de propostas: 15/0712013 10:00
Tempo de disputa: 5 minutos

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 26/07/2013 10:00
Unidade dos lanees: Percentual, 2 casas decimais

Decremento mlnimo dos lances: 0,01 (em Percentual)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 664894 - Gerenciamento de' Frota
Descrição cemplemerrtartõo ntrataçâc de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de gerenciame[lto,
administração e controle de aquisição de combustívets e de higienização de veículos, para a frota do Tribunal de .
Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS

Quantidadé: 1 Unidade de fornecimento: CONJUNTO
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Propostas

A participação na presente disputa do lote evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital é
seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta
inicial pe~o sistema eletrônico. T!:;rmo aceito: "DEC~RO qUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS
AS EXIGENCIAS DE HABILlTAÇAQ E ESPECIFICAÇOES TECNlCAS PREVISTAS NO EDITA L".
Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor

EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA

BANRISUL SERVS LTDA

Classificação dos Lances

Valor do lance (total, %)

0,00*

0,00*

ÇNPJ Valor (total, %) Data I Hora ME/EPP Situação da
Proposta

07.044.304/0001- 0,00' 24/07/2013 Sim CLASSIFICADO
08 17:28
92.934.215/0001- 0,00 22/07/2013 Não Fornecedor
06 14:03 DESCLASSIFICADO

Fornecedor

Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial

Situação do Lance

EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA

BANRISUL SERVS LTDA

Classificação

Posição Em presa

1 o EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

Abertura/Encerramento

Evento

Abertura das Propostas

Início

Período Randôm ico

Encerra m e nto

.outros Eventos

Evento

Propostas abertas

Início da disputa

Início do tempo randômico

Encerram ento auto m ático
da disputa

Acerte de valor

Envio de intenção de
recurso

Fim de prazo de intenção
de recurso

Data / Hora

26/07/2013 10:49
26/07/2013 15:00
26/07/2013 15:05
26/07/2013 15:11

Data / Hora Usuá rio

26/07/2013 Michael
Abreu

10:49 Ribeiro

26/07/2013 Michael
Abreu

15:00 Ribeiro

26/07/2013
15:05
26/07/2013
15: 11

26/07/2013 Michael
15:12 Abreu

Ribeiro

ANA
PAULA

26/07/2013 DOS
15:22 SANTOS

FAGUNDES

26/07/2013
15:33

https:/lwww.cor11Jras.rs.g ovobr leg o\.Q/I~ Iaa/ataElelroni ca.jsp

Data / Hora
Lance

24/07/2013
17:28
22/07/2013
14:03

Data / Hora
Aceite

01/08/2013
12:45
26/07/2013
15:12

Fornecedor·
DESCLASSI FI CADO. .

CLASSIFICADO

CNPJ

07.044.304/0001-08
Melhor Oferta

0,00

Observação

Pregoeíro(a): Michael Abreu Ribeiro

Início da sessão

Fim tempo normal definido e início tempo randômico

Encerramento da sessão

Observação

Foi aceito o valor de 0,00% para o lote.

Fornecedor BANRISUL SERVS LTDA desclassificado. Motivo:
NÃO SE TRATA DE PROCEDIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
ESTE ATO VISA QUE O SISTEMA PERMITA A ADJUDICAÇÃO DO
OBJETO À EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR NO
PRESENTE CERTAME, A EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA. A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO TEM POR
FUNDAMENTO O ARTIGO 44 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123,
QUE DISPÕE A PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO·. Art. 44. Nas
licitações será assegurada, como critério de desempate,
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Desclassificação/inabilitação 01/08/2013 Michael
de empresa 12:45 Abreu

Ribeiro

Aceite de valor

Início de prazo de intenção
.de recurso

Fim de prazo de intenção
de recurso

Adjudicação

C!JI1llI"as-Eletrônicas-RS

preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte. § 10 Entende-se por empate
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada. § 20 Na modalidade de pregão, o intervalo
percentual estabelecido no § 10 deste artigo será de até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor preço. IMPORTANTE
REFERIR QUE, MESMO TENDO MANIFESTADO INTENÇÃO DE
RECORRER, DECORRIDO O PRAZO LEGAL, A EMPRESA .
BANRISUL SERVIÇOS NÃO PROTOCOLOU PERANTE ESTA CORTE
NAS RAZÕES RECURSAIS.

01/08/2013 Michael
Abreu

12:45 Ribeiro

01/08/2013
12:45
01/08/2013
1:3:00

01/08/2013 Michael
13:03 A?reu

. Ribeiro

tntenções de Recursos Interpostas

Foi aceito o valor de 0,00% para o lote.

Lote adjudicado para. o Fornecedor EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA

Prazo registro intenção: 1Sminutos - Abertura: 26/07/2013 15:18 Fechamento: 26/07/201315:33
Fomecedor Data / Hora Intenção de Recurso

Senhor Pregoeiro, com base no art. 24 da Lei LEI NO13.191, DE 30
DE JUNHO DE 2009. (publicada no DOE nO 122, de 10 de julho de
2009), que dispoe do Pregao eletrônico no Estado do Rio Grande do
Sul, é considerado como primeiro lance a proposta inidal, portanto
a Banrisul Serviços deve ser declarada vencedora porter oferta do o
primeiro lance no valor de 0,00%. Segue a transcrição do artigo:
Art. 24 - Classificadas as propostas, o prego.eiro dará início à fase
competitiva, quando então os licitantes poderão encarnlnhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, conforme o
seguinte: I - o primeiro lance é o da proposta inicial de menor
valor;

BANRISUL SERVS LTDA 26/07/2013
15:22:15

Prazo registro intenção: lS minutos - Abertura: 01/08/2013 12:45 Fechamento: 01/08/2013 13:00
Fornecedor Data / Hora Intenção de Recurso

Não fora m reg istra das intenções de recurso.

Troca de Mensagens

Fornecedor

ANA LUCIA FILTER KUNZEL
EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTOA

Michael Abreu Ribeiro
PREGOEI RO (A)

ANA LUCIA FILTER KUNZEL
EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA

Michael Abreu Ribeiro
PREGOEIRO(A)

ANA LUCIA FILTER KUNZEL
EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA

ANA LUCIA FILTER KUNZEL
EXPERTISE SOLUCOES
FINANCI;IRAS LTDA

Michael Abreu Ribeiro
PREGOEIRO(A)

Michael Abreu Ribeiro
PREGO!,:IRO(A)

Data / Hora

26/07/2013
15,03

26/07/2013
15:06

26/07/2013
15:07

26/07/2013
15:07

26/07/2013
15:14

26/07/2013
15: 17

26/07/2013
15:17

26/07/2013
15,21

Mensagem

Prezado Pregoeiro, conforme íntorm açõ es na tela da sala de disputa
"Aceita zero/negativo; aceita somente valor zero" , pergunta mos,
lances negativos não podem ser aceito, certo?

Exato. Valores negativos não serão aceitos.

Sr. Pregoeiro, Obrigado pela informação

Às ordens.

NEGOCIAÇÃO: Prezado sr Pregoeiro, em face das duas propostas terem
o mesmo valor e não ser pe rm itldo lances negativos, so llcito que seja
declarado vencedor a empresa Expertise Soluções flnancelras Ltda
conforme lei complemtar 123, Art. 44. Nas licitações será assegurada,
como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

NEGOCIAÇÃO: Senhor Pregoeiro as duas empresas tem o mesmo
lance, estão empatadas, com isto não poderia a empresa Banrisul
serviços ser declarada a melhor classificada

NEGOCIAÇÃO: Manifestação recebida.

Prezados participantes: Nos termos do artigo 44, da Ler Comp lemente r
123, declaro classifica em primeiro lugar a empresa EXPERTISE
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Michael Abreu Ribeiro
PREGOEIRO(A)

26/07/2013
15:34

Michael Abreu Ribeiro
PREGOEIRO (A)

26/07/2013
1~:35

Michael Abreu Ribeiro
PREGOEIRO(A)

26/07/2013
15:35

Michael Abreu Ribeiro
PREGOEIRO(A)

26/07/2013
15:36

Eventos da Habilitação

Desclassificação

COIll)ras- Betrônicas- RS

SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., prevalenc;ido tal decisão sobre qualquer
outra que o sistema de pregão esteja programado para adotar.

Prezados participantes: Nos term os do artigo 44, da Lei Complementar
123, declaro classificada em primeiro lugar a empresa EXPERTISE
SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., prevalencendo tal decisão sobre
qualquer outra que o sistema de pregão esteja programado para
adotar.

Estamos à disposição, de segunda à sexta-feira, das 10 às 18 horas. O
Serviço de Licitações e Contratos do TCE está situado no segundo andar
do Palácio Flores da Cunha, que se localiza na Rua Sete de Setembro
nO 388 - Centro Histórico de Porto Alegre, fones (51) 3214-9842 e
3214-9820, e-mail selc@tce.rs.gov.br.

Solicitamos aos interessados a observância dos prazos de envio dos
documentos de habilitação, razões recursais e contra-razões recursais.

o TCE agradece a presença de todos. Tenham uma boa tarde!

Data / Hora Fornecedor Desclassificado Motivo Próximo Classificado'
Data /
Hora
Negociação

01/08/2013 BANRISUL SERVS LTDA
12:45 .

NÃo SE TRATA DE
PROCEDIMENTO DE
DESCLASSIFICAÇÃO. ESTE ATO
VISA QUE O SISTEMA PERMITA A
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO À
EMPRESA CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR NO PRESENTE
CERTAME, A EMPRESA EXPERTISE
SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. A
RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO TEM
POR FUNDAMENTO O ARTIGO 44
DA LEI COMPLEMENTAR NO123,
QUE DISPÕE A PREFERÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO. Art. 44. Nas
licitações será assegurada, como
critério de desempate,
prefe rência de contratação para
as microempresas e empresas
de pequeno porte. § 1° Entende-
se por empate aquelas situações
em que as propostas
apresentadas pelas
microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou
até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem
classificada. § 2° Na modalidade
de pregão, o intervalo percentual
esta be lecid o no § 1o deste a rtig o
será de até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço.
IMPORTANTE REFERIR QUE,
MESMO TENDO MANIFESTADO
INTENÇÃO DE RECORRER,
DECORRIDO O PRAZO LEGAL, A
EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS
NÃO PROTOCOLOU PERANTE
ESTA CORTE NAS RAZÕES
RECURSAIS.

EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA

Eventos Negociação Direta e Convocação ME/EPP (Lei Complementar 123)

Rodada Fornecedor Início Fim Valor Valo r ME/EPP
classificado ofertado .

Negociação BANRISUL SERVS LTDA 26/07/2013 26/07/2013 0,00 Não ofertou Não15:12 15:12

Convocação EXPERTISE SOLUCO ES 26/07/2013 26/07/2013 0,00 Não ofertou .SimFINANCEIRAS LTDA 15: 13 15:18
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Após ence rram ento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, o licitante melhor
classificado em cada lote foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a
dassificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pnegoeiro(a).

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em 01/08/201313:04 a autoridade competente, VALT\JIR
PEREIRA NUNES, HOMOLOGOU a licitação neferente ao Processo 7718-0200/13-3, Edital 33/2013.

Michael Abreu Ribeiro
Pregoeiro(a)

VALlUIR PEREIRA NUNES
Homologador(a)

----------- Data / Hora de Geração da Ata: 09/08/2013 13:24 -----------
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