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Objeto: Contratação para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, 
reparação e modificação na PRAÇA AFRO DE NAGO, em área sob jurisdição da 
Subprefeitura de Vila Maria / Vila Guilherme (SP – MG). 
ATA DE DELIBERAÇÃO, JULGAMENTO E DECISÃO FINAL 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 14:00 horas, no prédio 

da Sede da Subprefeitura de Vila Maria – Vila Guilherme, sita à Rua General Mendes nº 

111, Vila Maria, reuniram-se os membros da COMISSÃO de Licitações SP/MG nomeados 

pela Portaria nº 029/SP-MG/GAB/2014, fls. 84 do processo, e o representante do setor 

técnico, Engenheiro José Carlos dos Reis, ao final elencados e assinados, para dar 

continuidade aos trabalhos da licitação em epígrafe. Conforme consta da Ata de 23/10/14, 

(DOC 24/10/14, pág. 114), considerando que as duas únicas empresas participantes do 

certame foram inabilitadas provisoriamente e considerando que a empresa DSN havia 

apresentado requerimentos solicitando registros cadastrais junto à SIURB, a Comissão de 

Licitações decidiu suspender a sessão para que fossem efetuadas diligências junto ao 

Órgão Cadastrador a fim de se constatar se a empresa havia atendido às exigências do 

item 9.3.1, bem como para que as empresas VIGA e DSN apresentassem documentação, 

sendo que as licitantes se prontificaram a encaminhar os documentos até as 14 horas do 

dia 27/10. Antes de qualquer decisão, que fique consignado na presente que: 1) as 

licitantes entregaram a documentação antes do prazo estipulado (fls. 684 e fls 685 a fls. 

693); 2) em diligência à SIURB foi-nos informado que o Registro Cadastral da empresa 

DSN não havia sido liberado tendo em vista a necessidade de apresentação de 

documentos. Assim sendo, seguem nossas considerações. 

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento 

dos procedimentos licitatórios em andamento no âmbito de sua competência, com 

fundamento no art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, fundada no princípio da autotutela, exerce 
um controle sobre os seus atos, tendo o direito de revê-los para alcançar aspectos de 
legalidade e o dever de verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que 
pratica;  

CONSIDERANDO que é dever da Administração rever seus atos quando eivados de vícios 

nos termos da Súmula 473 do STF; 

CONSIDERANDO, que no presente caso, para participar da licitação a empresa DSN 
apresentou declaração de enquadramento na situação de EPP nos termos do item 3.4.1 
do Edital e cujo teor transcrevemos: 

“3.4.1.A empresa ou empresário, para se valer dos benefícios da Lei Complementar nº 

123, de 2006, deverá apresentar, EM SEPARADO, no ato da entrega dos envelopes 

exigidos na presente licitação, DECLARAÇÃO que comprove sua condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como que inexistem fatos 

supervenientes que conduzam ao desenquadramento dessa situação, devendo tal 

Declaração ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante e por seu 

contador ou técnico em contabilidade, identificado com seu número de registro perante o 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC), conforme modelo constante do ANEXO XII 

deste instrumento.”; 

CONSIDERANDO que na Ata de Classificação e Decisão, datada de 22/10/14 (DOC em 

23/10/14, pág. 86), a empresa DSN, no exercício do benefício do empate ficto, apresentou 

proposta inferior ao da empresa VIGA, tendo sido classificada em 1º lugar no certame; 

CONSIDERANDO que, em 24/10/14, juntamente com o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, foi entregue pela empresa DSN à Sra. Presidente da Comissão, 

documento em papel timbrado da empresa, fls. 685, onde o seu sócio diretor, assinando 

de próprio punho, declara que “... examinamos nosso balanço, notamos que faturamos no 

ano de 2013 R$ 3.839.977,28 (...), assim sendo notamos que deixamos de ser EPP, ..., 



assim sendo ..., não poderemos participar da licitação em epígrafe como EPP, ...” 

(grifo nosso);  

CONSIDERANDO que o item 3.4.1.1 do Edital dispõe que: 
“3.4.1.1.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do 
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicará, também, a desclassificação da licitante, se o fato vier a ser constatado 
durante o trâmite da licitação.” (grifo nosso); 
CONSIDERANDO que o desenquadramento da empresa DSN como EPP é fato novo e 
trazido ao processo durante o trâmite licitatório; 
CONSIDERANDO que com o desenquadramento da empresa DSN como EPP, as duas 
únicas licitantes deveriam ter concorrido como “iguais” na fase de classificação das 
propostas, e, portanto não se poderia, em hipótese alguma, aplicar-se o benefício do 
empate ficto; 
CONSIDERANDO que a declaração apresentada pela licitante DSN, nos termos do Anexo 
XII do Edital – Modelo de Declaração de enquadramento na situação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e da 
inexistência da superveniência de fatos supervenientes que conduzam ao 
desenquadramento, levou a COMISSÃO a um erro no seu julgamento; 
CONSIDERANDO que a classificação da empresa DSN por ter sido fundamentada em 
declaração que contém informações que não demonstram a veracidade dos fatos, contém 
defeito insanável, portanto insuscetível de convalidação pela Administração; 
CONSIDERANDO que o vício não comportaria adoção de outra solução senão o 
reconhecimento de sua ilegalidade; 
CONSIDERANDO que a licitação deve se desenvolver em estrita consonância com a 
legalidade, sem ferir o interesse público e o dos particulares envolvidos, respeitando, não 
só os princípios baluartes da licitação, como também, princípios normativos, como o da 
segurança jurídica e o da boa-fé dos administrados; 
CONSIDERANDO, por derradeiro, que dadas as circunstâncias, ainda sem a declaração 
da licitante vencedora e homologação do certame, e por questão de economia processual 
e eficiência administrativa, reconhecer-se o vício é a medida mais adequada para reaver o 
procedimento licitatório, desfazendo o ato da classificação da empresa DSN 
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA EPP e os efeitos por ele praticados; 
a Comissão de Licitações DECIDE: I) ANULAR PARCIALMENTE, por vicio de 
legalidade, os atos do presente certame reconhecendo e decretando a INVALIDAÇÃO DO 
ATO DE CLASSIFICAÇÃO e aqueles deles derivados, aproveitando-se os atos anteriores 
praticados regularmente; II) DESCLASSIFICAR a proposta ofertada pela empresa DSN 
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA. EPP, CNPJ 09.167.470/0001-19, nos 
termos do item 3.4.1.1 do Edital – a proponente declarou condição de EPP quando, na 
realidade, o faturamento da empresa expressa o desenquadramento dessa situação; III) 
CLASSIFICAR a proposta da empresa VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA., 
pelo valor total de R$ 249.807,61 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e sete reais e 
sessenta e um centavos), por atender na íntegra as exigências estabelecidas no Edital. 
Outrossim, em face desta decisão e considerando que a empresa VIGA apresentou 
documentação de acordo com as exigências editalícias, a COMISSÃO DECIDE: IV) 
HABILITÁ-LA e DECLARA-LA VENCEDORA do certame, pelo valor total de R$ 
249.807,61 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e sete reais e sessenta e um 
centavos) conforme proposta juntada sob fl. 487 e planilha de orçamento juntada sob fl. 
489/492. Fica consignado na presente Ata que conforme documento juntado sob fls. 685, 
a empresa DSN abre mão de interposição de recursos referente a esta Tomada de 
Preços. Era o que tínhamos a considerar. A competência da Comissão de Licitações 
encerra-se aqui. A presente licitação foi processada e julgada seguindo-se a observância 
dos procedimentos preconizados no art. 43 incisos I a V da Lei Federal 8.666/93. A partir 
deste momento, o processo encontra-se em condições de subir à apreciação da 
autoridade superior, Senhor Subprefeito de Vila Maria – Vila Guilherme, titular desta pasta, 
que pela competência poderá: 
a) determinar a emenda de irregularidade sanável, se houver; 



b) HOMOLOGAR o certame e ADJUDICAR o seu objeto ao vencedor do certame – A 
homologação é o ato pelo qual a autoridade superior ratifica a decisão de julgamento da 
comissão julgadora, confirma a validade de todos os atos praticados na licitação; é o ato 
que encerra a licitação, abrindo espaço para a contratação. A adjudicação é o ato 
mediante o qual se estabelece e se declara o vencedor do certame, aquele que tem direito 
à celebração do contrato. 
c) REVOGAR a licitação, por razão de conveniência ou oportunidade; 
d) ANULAR a licitação, caso exista vício irremediável, porque comprometedor da 
legalidade do procedimento. 
Outrossim, cumpre-nos ainda noticiar que neste procedimento, como foi exaustivamente 
apontado em nossas considerações, a empresa DSN CONSTRUÇÕES E 
INFRAESTRUTURA LTDA. EPP para participar da presente licitação apresentou 
declaração de enquadramento na situação de EPP nos termos do item 3.4.1 do Edital, 
declaração esta divergente da realidade, já que a empresa, em documento sob fls. 685, 
confirma que desde 2013 não se enquadra na condição de empresa de pequeno porte, 
portanto não mais sob a proteção da Lei Complementar 123/2006. Esse dispositivo legal 
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) e estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, em atenção ao disposto no 
artigo 179 da Constituição Federal. Em virtude do regime jurídico diferenciado e favorecido 
instituído pela Lei, as microempresas e empresas de pequeno porte têm preferência nas 
aquisições de bens e contratações de obras e serviços pelos Poderes Públicos. No curso 
das licitações, a condição de pequena empresa habilitada a usufruir desses benefícios 
ocorre por meio de declaração de enquadramento a ser apresentada pela própria licitante. 
É por meio dessa declaração que a licitante assegura o direito de exercer os benefícios 
previstos na Lei. Comete, sem dúvida, falha gravíssima quem tenta se valer de suas 
disposições excepcionais para obter vantagens sobre seus competidores em licitações 
públicas. E ao analisarmos o caso em questão foi o que ocorreu. A empresa DSN, de 
forma deliberada, participou e venceu, utilizando-se de declaração inverídica e usufruindo 
o direito do empate ficto, benefício exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 
porte. Tal ato é apto a frustrar os objetivos do certame, uma vez que prejudicial ao 
interesse público, à isonomia e à eleição da proposta mais vantajosa à Administração 
Pública, haja vista que em licitações as empresas de pequeno porte gozam de disposições 
mais benéficas que as demais, consoante os artigos 44 e seguinte da Lei Complementar 
nº 123/2006. Cumpre-nos ressaltar que na licitação estão em confronto o interesse público 
na escolha da melhor oferta e o interesse do particular em contratar com o poder público. 
Nesse confronto devemos observar sempre os princípios que orientam a licitação. Isto 
posto, com base nos elementos aqui apresentados e em especial os documentos que 
instruem o presente, a COMISSÃO entende que a empresa DSN, ao fazer uma declaração 
falsa, cometeu a infração prevista no item 17.1 do edital: 
17.1.A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta, ou fizer 
declaração falsa, garantido o contraditório e a ampla defesa, estará sujeita a: (grifo 
nosso). 
Em vista disso, a COMISSÃO entende ainda ser plausível a aplicação das sanções ali 
definidas, na seguinte conformidade: 
17.1.1.Multa no valor de até 2% (dois por cento) do valor total estimado dos serviços 
2% de R$ 259.999,92 (valor estimado dos serviços – orçamento fls. 436) = R$ 5.200,00 
(cinco mil e duzentos reais); 
17.1.2.Impedida de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 03 (três) meses. 
Nesse contexto e considerando que esta Ata encontra-se instruída com o suporte da 
Assessoria Jurídica desta SP/MG, a Sra. Presidente da COMISSÃO delibera submeter o 
presente ao Senhor Subprefeito de Vila Maria – Vila Guilherme, titular desta pasta, para 
que, no exercício de suas atribuições legais, a seu critério e pela competência, determine 
acerca das decisões adotadas por esta COMISSÃO, conforme segue: 
1) Em acatando a revisão do ato, promover: a HOMOLOGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/SMSP/SPMG/2014, bem como a 
decisão da Comissão de Licitações que julgou o presente procedimento administrativo e a 
ADJUDICAÇÃO do certame à empresa vencedora VIGA PARTICIPAÇÕES E 



ENGENHARIA LTDA. pelo valor total de R$ 249.807,61 (duzentos e quarenta e nove mil 
oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos). Para fazer frente às despesas, existem 
recursos suficientes reservados na dotação 47.10.15.451.3022.1170.4490.5100.00 do 
orçamento vigente, conforme documento de folhas 42. 
2) Em acolhendo a proposta de aplicação das penalidades, a empresa DSN 
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA. EPP, deverá ser intimada na pessoa de 
seu representante legal, para que no prazo previsto na legislação vigente, apresente sua 
defesa, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 
Para regular prosseguimento, deverá ser prolatado despacho decisório no Diário Oficial da 
Cidade para ciência dos interessados. Nada mais havendo a tratar, indagou-se aos 
presentes sobre a vontade de manifestação, ao que todos responderam negativamente. 
Sendo que ninguém desejou fazer uso da palavra, a Senhora Presidente deu por 
encerrada a reunião, tendo sido lavrado o presente termo que lido e achado conforme vai 
assinado pela COMISSÃO. 


