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tusrnísstul connssÃo

pERMANENÍE DE UctrAçÂo oA pREFETTURA MUNrcrpAt DE

IBlRAPITAT.IGÁ"

Rrí.: Íomada de Prços ne

W4l2A22

Proçcno AdministÍ.úvo ne 136/2022

obiêrô: coNÍRÁÍAçÃo 0E EMPaESA PÁRA EXECUçÃo DE O6RAS E SERV|çoS

DE

CONSTRUçÃO DÉ COSERÍURA MEÍÁLICA PARA ÂRQUIBANCADA NO SSTÁOIO MUNICIPAI.
oE tBrRApryANGA"REcuRso/coNVÊruro/ suoesa - covERNo DA BAHIA.
Iy'C: José Wildes Azevedo Santos

-

Presidente da COPEL

A cmprcsa CABRAI E ROCHA CONSÍRUCôES LTOA (CONSTRUTORA UNÉO,, inscrita sob o
CNPJ

ne $.835.656/0001-8& com sede na Travessa Mestre Dequinho, ne

3&À

Sala,

cêntro,cEP:4s.29o-w,lbicuí-Bahia,porintermédiod"',"E
dos Santot

Cássia
a

I e ll e

nÊ.

da Cartelra de ldentidade n'. 07.798.

sSP/BA ínscrita no CPF sob n'. 010.645.

com fulcro no art. 109, incisos

§ 3r da Lei Federal ne 8.666/93, vem respeitosamente através do presente

in$Íumcnto para, tempeStivamente, interpor este

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a dgcl6ão dê6§a dlgná Comissão de Llcltaçâo que declarou habllltada a ÊmpÍesá
AOSA CONSÍRUçôeS e enaeneeNDlMENTOt inscritâ no CNPJ sob

^".

LO.772.7651O00L{1, o

que Íar declinando os moüvos de seu inconformismo no articulado a seguir.

\

\
Í.tvtríú

Ít{estrê Oequlnho, nê 3ê4 Sala, Céntro, CÉP: 49.2EO{@
lblÉuÍ . 8.hiâ

.r\-
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Trevessa Mestre Dequinho, n0 36-.d Sala, Centro, CEP: 45.290-000
IBIÇUí - EAHIA

I.

DOS FATOS SUBJACENTES:

Atendendo à çorwocaÉo dessa tnstituição para o certame supmmencionadg. veio
ã rGcorrcntê delG paíticipar com outras licitantês.

Sucede que, após

a

análise dos documentos de habilitação aprcsentados,

a

Comi$ão Permanente de Ucitâção, de forma equivocada, entendeu por julgar HABILITADA

á

êmpresa ACISA CONSTRUçÕES

L0,7

j2,76510001-01, mesmo

inÊôÍiÍoÍmidade com com

a

a

E

EMPREENDIMENTOS,

inscrita no CNPJ sob n'.

empresa tendo apresentado

lnstruçâo Normativa n.c 2@312021

o

seu balanço

e tendo

em

apresentado

dectaração lndeüda afirmando estar apta a beneflcíar-se da Lei Complementar 1231200O um
vez que só é permitido a emissão dêsta declaração por empresas gue não ultrapassaram no

âno cal$dário anterior faturamento maior que 4.800.@0,00 ( quaüo milh6es e oitocêntos

mll reals).

II

-

DA IEMPESTMOADE E DO EFEITO SUSP€NSIVO:

1, O presente re€urso é tempêstivo. pois que protocolado dentro de 5 dias úteis dâ

ciência da decisão (art. L09, 1, "a", Lei Federal nc 8.666193), que reputou HABILITADA a
êmpresa AclsÁ cól,lSÍRUçÕÉs

É EMPÁEÉNDTMENTOt

publicada na quínta-feira, dia 14 de julho

dê 7A22, no Diário Oficial do Município de lbirapitanga, conforme edição ne 3244. Sendo
as§m, seu cúnhecimento é medida que se impôe.
2, Deve, âiÍtda, §er-lhe atribuído efeito suspensivo, nos termos do art. 109, §2e, da Lei

Federal ns 8.666/93.

Trrwrrr Me*re

Dequinhe, nc 3Êd, 9al+ Cêntro, CEP: 45.29O4OO

lbiêuí

.

Bahiâ

ú\ç
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III

-

DAS fiAZÕEs DA REFORMA:

Sobrê
d

l'*rtareÍnot

t

dêtisão êm comcnto, ãrgumcnta{ê pontualmcnte para sua reforma conforme
a seguin

llustre S€nhor julgador, dlta máxima vênia, a Recorrente passaÉ a demonstrar que a reÍerida dccirão
ocotrêu em um íÉnde equívoco cm declarar â êmprê3â ACISA CONSTRUçôSS g gmpnegruOlMENTOS,
hai. vlrta que a empté a não at ndêu todas às exigências do Edital, v"j.md:

Item 18.4 letra 8. do Edítal: "Balanço Patrimonial e dêmonstr.çôel
do último exercício so€ial, iá exígívÊis e agresentador n
íorma da lel, que comprovem a boa situação financeira da emprêsâ,
vrdâdâ a sua rub3utulgão por balancctes ou balanços provlsórlos,
contábêie

podendo ser atualizados por índices oficiai5 quando êncêrrado há mais
aprcrcnt.Éo dr proport ;" (Grifo Nosso),

dâ 3 (lrêe) Íírr3ca da data de

Portanto, deve-se chamar

a atenção dos julgadores ao fato de que o

Bâlanço

Patrimonial, extraído do Lívro Diário, apresentado pela empresa ACISÁ CONSÍRUÇÔES
EMPREEI{DIMÊMfOS está

E

incorreto, pois, ao ultrapassar o teto máximo de faturamento

ünuâl ,to vôloÍ dê R54.8m.000,00, o qual sê pode conitar em consulta ao TCM

-

Tribunsl de

d. Eahia, que o seu faturamento uttrapara o valor de RS11.000.00O,00
(onrr milhõc da rüir), .utomaticamonE . lmpr€§e desanguldra.se do porte de

€ontar do Estâdo

micÍôêríptesã ou êmpíe§á de pequeno porte. Ou sêjâ, deixs de se enquadrar no Simples
Nacional, devendo aprercntar o §€u belenço em forma de escritura contábil (SPED), Aqui

confftura-se gue ô empresa não atendeu

o item do edital acima citado, deixando

dc

apresentarseu balanço na forma da lqi, invalidan{o o doeumento Ber ela apcsentado,
A €mprê9â sr declara como Empresa de Pequeno Porte, que conhece os termos da
Lel Complementar

L23l2N6

e que está apta a exercer o

direito de prefurência como ffitério

de desempate e demais benefícios da Lei no decorrer do certame da referída Tomada de

Piêçot como poderá seÍ constatado o texto na Íntegra, na declaração em anêxo. Ocorre

guq umã vez que a empresa excedeu o limite de valor do faturamento permitido

pela

pÍóprla Lei a qual a mesma logra benefÍcios, conflgura-se como uma tentativa de burlá-la,
delxando de informar o seu real faturamento à Receita Federal do Brasil e prejudicar,
Trav€§sã lr'lêstre Deguinho,

nl 36à Selr, Centro, CEP: 45.29GOOO
lbicuÍ - Behia

ô

0,
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dê fâto, tcm o direito. Ademais, declaração falsa é crime pasível de puniçã0, como julga a

própria respêitada comissão e equipe jurídica deste Município eín outra situação com â
masma constatação. Vejamos:

Resultado do julgamento de impugnação apresentada contra termos do edital do
píegâo eletrônlco n,7L/2A21, realizado pelo município de lbirapitanga. (íntegra em anexo)

"Ao examinar a documentação apresentada pela Recorrida,
verlflco que de fato a mesma apresentou declaração atestando
gue é optantê pelo regime de tributação do Simples Nacional,
condlção esta gue se mostra lncompatÍvel com o faturamento

lnfôírnado no balanço e com suã real condiçto de tributâçâo

vlnculada

ao regÍmc "normal. furlm, dêllmltândo o

controvirro do feito, há de se verificar

*

a

ponto

decl,ízçào em

questão favoreccu ou nto á Rêconld!. No cãso em tê1., vêjo que

ao re deçlarar sptante pelo Simples Nacional a Recorrida

se

Íavoreceu por conta

Lêi

do regime

especiâl conferido pêlã

Complementar 121/2@6, çgmprometÊndo, sobremaneira, o

prlncípio

da

isonomia entre

os

participantes. Adêmalr,

declaração íalsa é crime passível de punição. Assim, diante do
exposto, dlantc de falsa declaração apresentada pela recorrlda,

mântênho

a nova

decisão do pregoeiro e julgo parcialmente

procêdêne o recürso, declarando inabilitada a empresa Aiack
dos Sántos Lopes". (Grifo Nosso).

O Trlbunal de Contas da União já decidíu sobre a matéria, estando a mesma
pacificada no ãmbíto das Cortes de Contas, cita-se

o Acórdão ns 970/2011

-

Plenário,

f,elâtúria do Ministro Augusto Sherman, paradigma:

"Enunclâdô

Cons$tui fraude

à

llcitaçào

Tr.ylrs l'{êctÍe Dequínho, nl 3êÀ §a}r.
lblcuÍ . Behia

a participa$o de e

Centro, CEP: 4S,29Go@
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tondiçãE de migroempresa ou empresa de pegueno porte, sem
rpresentar essa qualificação, em razáo de faturamento supêrior
ae limite legal estabelecido, situação que enseja a declaração de
lnidoneidade da pessoa jurídica envolvida. A perda da condição

dc mleroempresa ou empresa de pequeno porte, por ser ato
declaratório, é de responsabilidade da sociedade empresarial.

(...)
12. ftcrsatte-se que a informação da perda da condiçâo de ME ou

EP?, por ser

ato

declaratórlo, era

de

responsabllic,ade dE

êmprêsâ [oÍíl$Bl gue, por não tê-la prBtâdo e por ter ãufÚldo

lndevidamcnte

os

benefÍcios

da LC 12312006, aSo

quc

c.í.ctutiz. fraudc à liciteçào, deve ser dcclarada inidóner para
pôfiI€lpãr dé llcltâç6ês na admlnistr ção públlca fêderrl."[ll

o faturamcntc da emprffa Acl§A coNmuçÔEs

E EMPREEI,IDIMENTOS EIREU em

2020, Íoi de RS22.a95.896,40 (vinte e dois milhôes quaÍocentos e noventa e cinco mil

oltgçentas

e noventa e seis reais e quarenta centavos) no entantg em seu Balanço

Pttrimonial . Oemonstração de Resultado do ExercÍcio- DRÊ apresenta um faturamento de
Rê€eita Bruto de apenas RS 4.748.136,57 (quatro milhões setecentos e quarenta e oito mil

ceíÍto e trinta

e

seís reais

e

cínquenta

e sete

centavos). No exercÍcio de 2021, seu

íaturamento ultrapassou o valor de RS11.000.000,00 (onze milhóes de reais) no entanto em
seu Batanço Patrlmonial

-

Demonstração de Resulado do Exercício

-

DRE aprÊsentâ um

feturarnento de Receita Bruto de apenas R$ 3.147.626,t7 (três milhões cento e quarÊnta e
sate mil selscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos). Ou seja, não se

rata de um

dadô recente, nem tâo pouco, desprovido de conhecimento por parte da empresa, não

cÊbaúó mals conünuar incorrendo nos mesmos erros sem soírer as penalidades câbíveis e
píÊJudiEando empresas que de fato se enquádram no regíme êsp€cíal conferldo pela Lel 123,

contpfêÍn$êfido o pÍincÍpio da isonomia. Não há ful$o pârâ quê hlbllitÊ uma êmprcs! gue
apÍesente declaração oontradtória a sua real condição trlbutárla e nem apresente
?revcssa lviestre Oêquinho, nc

36À $le,
- Behie

Centro. CEP: 4s.29o-ooo

lbicuÍ
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Travessa Mestre Dequinh6, no 36-4, Sala, CenEo, CEP: 45.290-000

IBICUÍ. BAHIA
balanss cenfsrme exi8ido em Lei.

De acordo com a lnstrução Normativa n,e 20$/2A2L da Receita Federal do Brasil ,

todrs as empr$as com Tributação Normal, seja ela Lucro Presumido ou Real, deverá
âpresêntar seu balanço em forma de Éscritura Contábil Digital (SPED), somente as empresâs
com ?rlbutação em Slmples naclonal estáo dispensada de apresentar a Escritura Contábil
Dtgltal, ou seJa as empresas que não ultrapassarâm no ano calendário antêrior faturamento

malor guê 4.800.000,00 ( quaÍo milhôes e oitocêntos mil).
IN3ÍRUÇÃó NORMAÍIVA Ne 2.003, OE 18 DE JANEÍRO DE 2021
Dlsp6e sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

O SrcfiÉfÁRlô ÉSFÉOAI 0A RÉCÉiÍA FÉDÉRAL DO SRAslL, no uso da atrlbulçto que

lhc í.arúeçe o lnclso lll do ãrt.

3Í)

do RegÍmento lnterno da SeÚetârla Especlal da Recelta

Federal do Braril, aprovado pela Portüria ME ne 2Í3r',, de 27 de iulho de 202O e tcndo em

virr

o disposto no 5 3e do art. 11 dâ Lei no 8.21& de 29 de agosto dê 1991, e no art. 15 da

L€l n-o 9.779. de

ill

dê jânêiro dê 1999, resolve:

Art. te Esta lnstrução Normativa dispõe sobre a EscrituÍagão Contábil Dieitel (ECD)

a

quê sãó obrigadas as pessoas jurÍdicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma e o praro
de sua apresentação,
Ârt. 2e Á ECo compreenderá a versáo digital dos seguintes livros;
|-

DláÍio e seus ruxlliares, se houver;

ll - Rarão e seus auxiliares, se houvec e

Ill -

Balancetes Diários

e

Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos

rgsêntâmentos neles transcrltos.
Pacâgrato único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser

ôollnrdos dlgltalmente, com certlflcado digital emitido por entidade credenciada pela

lnfÍaesrutura de Chaves Públicas Brasileira (lCP-Brasil!, a fim de garantir a autoria,

a

autenticidade, a integridade e a valídade jurídica do documento digital.

Art, 3I Oeverão apresentar a

ECD as pessoas

jurídícas, inctusive as equÍparadas e as

cútitíadÉ imt,neg ê isênta3, obrEada3 a manter 6crituràção contábil nos

da

leg:ta$o comerclal.
Trewsra tíis*re

**t,frrtt;liil,

centro, cÊP: 4s.2qlooo

0
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§ le A obrieação a gue se refere o caput não se aplicai

| - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de

Tribctor e Contríbuiçôes devidos pelas Microempresas

e

de Pegueno Porte

Empresas

(Slmples NacÍonal), instituído pela Leí Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006;

ll . ros órgào3 públlcos, às autarqulas e às fundaçôes públicas;

lll -

às pessoas jurÍdicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham

efetuado qualquer atividade operaclonal. não operacional, parimonial ou flnanceira,
lncluCvc aplica$o no mercado flnanceiro ou de capltáls, durante todo o ano-calendário, âs
quâis devem cumprir as obrigaçóes acessórias previstas na legíslação específica;
ÍV - às pessoar jurÍdicas Ímunes e ísentar gue auferiram, no ano-calendário, reccitas,

dot@.,

}ítceílthro§, subvençües, coÍltribulçües, auxÍllos, convÊnlos

e

lngrê3sos

arsernelhados cujã soma seja infurior a R5 4.80O.00O,00 (quatro milhões e ottocehtos Ínil

rreir) ou ao valor proporcional ao período

a

goc s€ referê e escrituraçâo contâbll;

ÀrL 4e A ECD dêve ser gerada por melo do Programa Geredor de Esülturação (PGQ,
desenvolüdo pela §ecrÊtaria Especial da Receita Federal do Erasil (RFB) e disponibilirado na

lntêmêt, no endereço <http://sped.rfo ,gov.br>,
PãÍâgrafo único, O PGE dispõe de funçionalidades para eriação, edição, importação,

vtlldâÉo, assinatura, visuelização, transmissão, recuperação do recibo de transmíssão,
êntre óutras, a serem utilizadas ne processamento da ECD,

V

-

DO PEDSDO:

Asslm, diante de tudo ora exposto, a RECôRRENTE reguer digne-se V, Exa, Conhecer

as razôes do presente RECURSO AOMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO. culminando

asslÍfi com

a

coNsTRUçÔES

anulação das decisÕes em apreço, deçlarando-se

E

EMPREENDIMENTOS,

a

empresa

ACISA

inscrita no CNPJ sob n". 10.772.765/00014I.

hãbÍlitada para prosseguir no pleíto, bem como, que seJam aplicadas as sançôes pelâ
apresentação da decÍaração contraditóría, como medida da maís transparente Justiçâ!

Íraw:ra

láeetue Oêqúrho, nc

il+À

Eala. Centro, CEP: 4S.29O40O

lblcuÍ - 6ahla

s$o
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Ouíosím, las$eada nas razôes recursais, requer-se que a Comissão de
rcconsidere sua decisão e, não sendo este

o

LicitaçÕes

entendimento, faça este recurso subir,

davldtmente lnformado à autorldade superior, em conformidade com o parágrafo 4e, do
artlgo 109. da Lei Federal nE 8.666/1993, observando-se ainda o disposto no parágrafo

3e

do mesrno arttgo.

Nestes Termos,
Pcdímos DeÍerimento.

lbicuí (Brf zA ôe $tlha óe 2022.

Atcnciosamente,

LTDA (CONSTRUTORA UNIÃO)

CABRAL E ROCHA CON
CNF.,

10.835-656/0001-88

i

i
I

i
I

Írtv lr lleírc âêqúÍho, nr 364 seta, c€Ífio, cEP: 45.29txxro
lblcuÍ

- B.hh

6t

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJZBNDA3NDZEODCWODU1RK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
22 de Julho de 2022
10 - Ano XVIII - Nº 3256

Ibirapitanga

Lr çrL1:}cl
ANEXO Vt

dechrrçlo dr cngudrrnrnto rm nglrnr dr rrlbulrçlo

do *llcro Empram ou

Emprorr do Pequono Porto
À

Pr$§nn^in

ilrclPft Dt D|RÂPlrAÍiGA
GOlr§slO tEnMAntilrt §t uorAçÀo /cpt
RtF.: ÍOtltADÂ OE PRCçO6 }{t 00l/l0lr

tlRtll

porlrdoí do CllPl:
EMPR8ENDIMIÍ{ÍO§
ítlt
S^tÂ I / t
5OORI,
69,
LOI
CÂRVAI'HO
nô
eit.belGcida
10.771.765/0001-01.
^lro^fr.
obrho etlimdo,
,
do
t§u
epÍet€ntônl.
BÀ.
atravér
fu,|'IaÍgola
CtNÍRO, CEP: 45t00000,

A

I

AO§A CON§IRUCOES

E

Dcdan. sb rs pcnu drt lci r lcÍÍt prüÚro Ôr prndid.dÚ pfiYlltfl n6b.dlt.l, $x á
"cnpçsa Oe pdg«ro porfs', ngg tcrm! do cnqurdÍ51nonlo p.cvltto I L61 CqndaíncnlÍ
c c.ta. Poítrnto, lp1g I rrüc.,
* t h Oc f f úe desnbm rb 2006, grp conlte6 ru ínlogís,
bongílclor dl Lal Íto dÜGoÍí6í
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Resultado do Julgamento de lmpugnaçâo apresentada contra terÍnos do Edital do Pregão
Eletrônico n. I l/2021.

O Prcfeito do Município de lbirapitanga, Estado da Bahia. no uso de suas atribuições legais,
através do Pregociro Oficial. toma público para conhecimento dos interessados. o julgamento
do Recurso Administrativo apresentado pela empresa AFONSO ROSA LADEIRA NETOME, nos autos do processo licitatório - Edital do Pregão Eletrônico n. 0l l/2021, a saber:
"Trstâ-s€ de rccurso administrativo ingressarlo pela empresa Afonso Rosa Ladeira Neto ME, alcgando cm síntese apeÍada. que a decisão que declarou vencedora a empresa AIACK
DOS SANTOS LOPES. deve ser Íevista e retbrmada. Diz que a Recorrida nâo atendeu ao
quanto exigido no item 9.4.1.2 do Edilal. poÍquanto o balanço patrimonial extraído do livro
diário estri inconeto poÍ âpresentar um t'aturamento de R$ 24.422.tJ57.28, o que a desenquadra
do rcgimc tÍibuÍrírio do simplcs nacional, difcrentc do quanto dcclararlo pcla nrcsrna no
C€íâÍne. Também, questiona os índices apresentados no balanço da recorrida. Que tais
divergências configuram burla da lei 12312Co,6. o que camcteria sonêgaçào de impostos. Que
ao ultrapassar o teto do simples nacional a recorrida deveria apÍesentar seu balanço em forma
dc SPED, o qu€ não ocorreu. Com efeito, atribui as Ínesmas alegaçôes à licitânte ALCIR
MENDES MUFJTÍBA JTINIOR EIRELI. Instadas a sc manifestar as demais cmpr€sas sc
manüveram silentes em lace do presente recurso. Do exame dos termos do presente recunio,
okervada a nolz decisão do Ilustre Pregoeiro e a manifestação juridica colacionadas a estes
,utos, vejo que nâo cabe ao Município opinar sobre a forma de tributâçâo e/ou de
apresentação do balanço das licitantes, já que se trata de atribuição e procedimento de
competência da Receita Federal. Por outro lado. ao examinar a documentaçào apresentada
pela Recorrida. veritico que de fato a mesma apÍesentou deolaração otestando que é optânte

pelo regime do Simples Nacional. condiçâo esta que se mostra incompatil-el com o
faNramcnto informado no balanço e com a sua real condiçâo de tributaçâo vinculada ao
regíme "noínal". Assim, delimitando o ponto controverso do feito, há de se venÍicar se a
declaração ern quesÍlo favoreceu ou nào a Recorrida. No caso ein teh, vejo quc ao sê declüer
op{âü!? pelo Siuples Nacional I RecoÍÍida ee favoÍ€ceu por eonta do regime especial
c@feÍido pÊls L,ei Complemeatar D3nM. coqnmcterdq sobremaú€iro, o prircipio da
ironmia enrre u participantes. Ademais, declaração falsa é orime passfuel de puniçâo.
Assim, diante do exposto, ,li.ítr ds ftlss declamçào apÍesentâda pela recorrida. Íumteúho 8
nov{ dcoisão do h€goeiro ejulgo parcialmente procedente o recunio, declarando inabiütada a
cryrae AIACK & Smtoú Lopcs. Ciência aos interessados. Ibirapitanga-Ba.. em 08 de julho
dc 2021. Na oportunidade Íicam convocadas as licitantes na ordem sequenciais de
classiÍicaçâo a paniciparem da sessão de conlinuidade ao certame, designada para o dia
1910112021 as

l3:10 horas.
Jrmilson Batista Gomes

Prefeito
José Wiltles Azevedo Santos
Prtça Marcel JoÍge e Silva. yn - Cênbo - CEP 45,i,00-000
Slte: www.tbirâpitanga.ba.io.org.br
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