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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 
Pregão Presencial nº 63/2017 
Processo SA/DL nº 101/2017 
Recorrente: Pereira Martins Advogados Associados 
Recorrida: Direttrix Auditoria e Consultoria Técnica Especializada 
Eireli EPP 
 

 
Trata-se de recurso apresentado pela empresa 

Pereira Martins Advogados Associados, que deve ser conhecido, por 
ter sido protocolado no prazo legal, nos termos do inciso XVIII, do 
artigo 4º, da Lei federal nº. 10.520/02. 

 
Em síntese, insurge a Recorrente contra a 

decisão do Pregoeiro e equipe de apoio que a impediu de participar 
do certame na fase de credenciamento, uma vez que não se 
enquadra como ME ou EPP.  

 
Argumenta que o Decreto Federal nº 8.538/2015, 

que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, prevê, em seu artigo 
10, a não aplicabilidade para sociedades de advogados, por possuir 
regime fiscal próprio, não se enquadrando como ME ou EPP. 

 
Afirma que o serviço licitado cinge-se à atividade 

privativa de advogados ou sociedades de advogados e que a 
Recorrida, em que pese haver advogados em seu quadro societários 
e prestar, dentre vários outros, serviços de consultoria e assessoria 
jurídicas, deve ser declarada inabilitada, por desenvolver atividade 
incompatível com a advocacia. 

 
Declara que o valor de R$ 25.000,00 ofertado 

pela empresa Recorrida é inaceitável e insuficiente para garantir a 
realização de serviços de qualidade. 

 
DECISÃO 

 
Preliminarmente, cumpre destacar a exigência 

editalícia referente à participação das empresas: 
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                    2.1 - Somente poderão participar deste 

pregão microempresas e empresas de pequeno porte do ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de 
habilitação previstos neste Edital. 

 

Mesmo porque, assim exige a Lei Complementar 
Federal nº 123/06:  

 
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta 

Lei Complementar, a administração pública:         
 
I - deverá realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais); 

 
 

A definição de microempresas e empresas de 
pequeno porte está disciplinada no artigo 3º, da Lei Complementar 
Federal nº 123/06, conforme segue: 

 
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: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); e 

II - no caso da 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$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais).  

 
As sociedades empresariais constam no Código 

Civil Brasileiro como: 
. . . 
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I - as associações; 
II - as sociedades; 
III - as fundações. 
IV - as organizações religiosas;           
V - os partidos políticos.          
VI - as empresas individuais de responsabilidade 

limitada.          

 
. . . 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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Art. 966. Considera-se empresário quem exerce 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou de serviços. 

 

A Recorrente, por tratar-se de sociedade de 
advogados, classifica-se como pessoa jurídica de direito privado e 
obedece ao mesmo regime de empresa, uma vez que possui Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e exerce atividade de produção de 
serviço.  

 
A legislação específica de cada sociedade 

disciplina a questão do registro, conforme a natureza jurídica da 
empresa, na Junta Comercial do Estado, nos Cartórios de Registro de 
Pessoas Jurídicas ou na OAB. 

 
A Recorrente alcançou o faturamento bruto no ano 

de 2.016 de R$ 4.588.870,84, conforme consta na sua Demonstração do 
Resultado do Exercício acostado nos documentos de credenciamento.  

 
Nesta lógica, considerando que o faturamento da 

empresa é superior ao estabelecido no citado Diploma Legal, não se 
enquadra como microempresas ou empresa de pequeno porte e, em 
conformidade com a exigência contida na alínea “d”, do subitem 2.2 do 
Edital, reproduzido a seguir, não foi possível sua participação no 
certame. 

 
 2.2 – Estará impedido de participar a empresa que: 
. . .  
d) Não consideradas microempresas ou empresas de 

pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14. 

  
A Recorrente para embasar seus argumentos 

acerca da participação das microempresas e empresas de pequeno 
porte nas licitações públicas, menciona, repetidamente, o Decreto 
Federal nº 8.538/15 sem, no entanto, fazer qualquer referência à Lei 
Federal Complementar nº 123/06, que instituiu o Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa, que abrange todo o território nacional.  

 
Ao contrário, o referido decreto aplica-se 

exclusivamente nas contratações no âmbito da administração pública 
federal, tendo em vista que a auto-organização administrativa compete a 
cada ente da federação, que gozam de autonomia, conforme 
disciplinada na Constituição Federal.  
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A afirmação da Recorrente acerca da diferenciação 
do regime jurídico das sociedades de advogados não procede, pois, para 
exemplificar, a licitante Magalhães Ventura, participante do presente 
certame, mesmo sendo sociedade de advogados, apresentou a 
declaração confirmando sua condição de empresa de pequeno porte, 
inclusive, é optante pelo SIMPLES Nacional. 

 

A Lei federal nº 8.906/94 estabelece que as 
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas 
da advocacia. 

 
A Recorrida demonstrou esta condição, através 

dos documentos de habilitação, sobretudo quanto à relação do 
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, exigida na alínea “b”, do subitem 
6.3.2, do Ato convocatório. 

 
A própria Recorrente admite que no quadro 

societário da empresa Recorrida constam advogados, assim como o 
serviço de consultoria e assessoria jurídica. 

 
Ademais, a empresa Direttrix Auditoria e 

Consultoria Técnica Especializada Eireli EPP comprovou sua 
capacidade técnica em atividade pertinente e compatível em 
características e quantidades com o objeto do certame,  através dos 
atestados emitidos pelas câmaras municipais de: São Roque, Paraty e 
Campos do Jordão.  

 
A habilitação da Recorrida não afronta os 

princípios estabelecidos na Lei federal nº 8.906/94, pelo contrário, 
reforça-os, pois o objeto social da empresa consta, entre outros, 
consultoria técnica especializada na área jurídica. 

 
A Recorrente censura o preço ofertado pela 

Recorrida, afirmando ser inaceitável. 
 
Neste ponto, ensina-nos, o ilustre mestre Marçal 

Justen Filho, conforme descrito em seu livro “Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos”, 9ª Edição, página 431, 
reproduzido a seguir: 

 
. . .  
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Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses 

de inexequibilidade comportam tratamento idêntico. Ao contrário, deve impor-
se uma diferenciação fundamental, destinada a averiguar se a proposta pode 
ou não ser executada pelo licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A 
questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que 
seja o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou. 

. . . 

 
Afirma, também, o notável doutrinador: 
 
“não é cabível que o Estado assuma, ao longo da 

licitação, uma função similar à de curatela dos licitantes. Se um particular 
comprometer excessivamente seu patrimônio, deverá arcar com o insucesso 
correspondente”. 

 
Nesse sentido, a proposta da empresa Recorrida 

é perfeitamente executável, uma vez que demonstrou sua capacidade 
técnica na fase de habilitação do certame. 

 
Por fim, salienta-se que na hipótese da 

desclassificação da empresa Direttrix Auditoria e Consultoria Técnica 
Especializada Eireli EPP desfiguraria o princípio da competitividade, 
além de desatender o interesse público pela possibilidade prevista na 
Lei de pagar mais, onde poderia pagar menos. 

 
Destarte, o Pregoeiro considera que as razões 

apresentadas não se mostraram suficientes para abalar os 
fundamentos da decisão combatida, para negar-lhe provimento e 
manter a habilitação da Recorrida. 

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito 

para reconsiderar a decisão tomada, o Processo SA/DL nº 101/2017, 
deve subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, com todas as 
informações necessárias, para que decida de maneira definitiva a 
respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do artigo 109, 
da Lei federal nº 8.666/93. 

 
Monte Alto, 24 de agosto de 2.017. 

             
 

   
José Roberto de Andrade Salgueiro 

Pregoeiro 
 


