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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 

RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede no SCS QD. 01 BLOCO C SALAS 1212/14, Brasília - DF, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n.º 04.202.019/0001-71, por seu representante legal, vem, 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, com base nos artigos 109 e seguintes da 

Lei 8.666/93, interpor  

 

 

R E C U R S O  A D M I N I S T R A T I V O 

 

 

SINOPSE FÁTICA E RAZÕES RECURSAIS 

 

 

A Recorrente participou da etapa de lances do Pregão 

Eletrônico nº 058/2017, iniciado às 16:02 horas do dia 19 de janeiro de 2018, 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

O referido pregão, realizado pelo tipo “menor preço”, tem por 

objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

link de dados, com a finalidade de atender as necessidades do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Goiás, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Goiás. 

 

Na fase de lances, restou como vencedora do Lote 01 a 

empresa CANAA TELECOMUNICACOES LTDA., com lance vencedor de R$ R$ 

170.000,00, ficando em segundo lugar a empresa OI S.A. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL com o lance de R$ 242.225,57, tendo a ora recorrente assumido a 

segunda colocação, com um lance de R$ 242.468,20 (ou seja, a diferença entre a 

2ª e 3ª colocadas foi inferior a 5%). 

 

Sobreveio a desclassificação da empresa CANAA em 

29/01/2018, às 15:55:56 horas, declarando-se, no dia 31/01/2018, às 15:49:04 

horas a empresa OI S/A como vencedora. Note-se que um dia antes de decretação 

da empresa vencedora, a Recorrente solicitou informação de quando seria 

chamada para o desempate previsto na LC 123/2006, obtendo informação do Sr. 

Pregoeiro de que tal convocação só acontecia durante a fase de lances. 

 

Portanto, a empresa OI S/A não pode ser declarada vencedora 

do certame, porquanto, conforme afirmado na intenção de recurso, o certame não 

obedeceu o disposto na LC 123/2006, com o devido chamamento da Recorrente 

para que oferecesse proposta inferior à da empresa declarada vencedora, nos 

termos do art. 45, I, da LC 123/2006.  

 

DO DIREITO 

 

Como se sabe, a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 

2006 trouxe dentre os seus dispositivos a preferência por contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte. Sendo que nos casos de empate 

ficto, deve-se permitir que as microempresas e as empresas de pequeno porte 

possam, dentro de um percentual estabelecido na lei – 10% para as modalidades 

tradicionais e 5% para o pregão – oferecer uma nova proposta, um novo lance 

caso o vencedor tenha sido uma empresa de grande porte, como no caso do 

presente pregão. 

 

Já é, inclusive, entendimento do Tribunal de Contas da União 

que esses dispositivos a rigor sequer precisam constar do edital, no instrumento 

convocatório, ou seja, com o advento da lei, ainda que o edital não diga, já é 

possível a microempresa e a empresa de pequeno porte invocar o benefício do 
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empate ficto ou da própria regularidade fiscal. 

 

Nada obstante, a questão do empate ficto constou 

expressamente no item 34 do Edital. Confira-se: 

 

“34. O sistema informará a proposta de menor preço 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances, 

momento em que será informado, automaticamente, a 

condição de empate técnico, em função do benefício 

concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.” 

 

Na sequência o Edital informa que: 

 

“41. Será desclassificada a empresa que descumprir o prazo 

estabelecido, sendo facultado ao Tribunal de Justiça 

convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a 

ordem de classificação. 

42. Se a proposta ou o lance de menor valor não for 

aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o 

lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a 

sua aceitabilidade e, em sendo aceita a proposta, avaliará a 

habilitação do participante, situação essa que acontecerá 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta aceitável 

e de documentação que atenda às exigências do Edital. 

Também nessa etapa o Pregoeiro(a) poderá negociar com 

o participante para que seja obtido preço melhor. 

 

Ou seja, optando a administração pelo prosseguimento do 

certame após a desclassificação da primeira colocada, deverá analisar as 

propostas subsequentes na ordem de classificação “até a apuração de uma 

proposta aceitável e de documentação que atenda às exigências do Edital”. 

 

Portanto, as regras anteriores, especificamente do item 34 do 

Edital e da LC 123/2006 devem ser observados, o que não ocorreu in casu. 
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Por óbvio que havendo a desclassificação da primeira colocada, 

passa-se a analisar as propostas da segunda e terceira para se verificar a 

existência do empate ficto. Cumpre aqui esclarecer que a lei fala do desempate 

com a empresa considerada vencedora, conforme literalmente se extrai do 

disposto no art. 45, I, da LC 123/2006: 

 

“Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei 

Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;” 

Destacou-se. 

 

É dizer, após a desclassificação da 1ª colocada a 2ª assume 

como vencedora, devendo-se analisar a existência do empate ficto entre a 

empresa de grande porte e a de pequeno porte, o que não foi feito pelo Sr. 

Pregoeiro mesmo com o alerta da Recorrente. 

 

Como já dito e constante do histórico da análise de propostas 

e lances constantes do sistema, a empresa declarada vencedora foi a OI S/A, 

ficando a Recorrente com uma proposta com uma diferença inferior a 5% da 

reconhecida como ganhadora. 

 

Resta flagrante nos autos do processo licitatório que a 

proposta da empresa Recorrente ficou com uma diferença inferior aos 5% (cinco 

por cento) previstos no art. 44 da LC 123/2006. Porém, não houve a convocação 

da Recorrente para o desempate previsto no art. 45, I do mesmo diploma legal. 

 

A sistemática da Lei Complementar 123/2006 é fácil. Não 

trouxe nenhuma complicação e de fato confere um tratamento diferenciado. Basta 

que a segunda colocada se enquadre no limite de 5% no caso de pregão eletrônico 

(como o do presente certame) para se abrir a possibilidade de um lance inferior. 

Ou seja, em relação à proposta vencedora de uma grande empresa, a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte que se situar na faixa de 5% acima 

desse valor referência terá a possibilidade de oferecer um novo lance, melhorando 

a proposta da empresa de grande porte.  



 

SCS Qd. 01 Bloco C Nº 30 Sala 1214 – Ed. Antônio Venâncio da Silva CEP: 70.395-900 Brasília DF - Tel/Fax: (61) 3224 7221 
www.bsbtecnologia.com.br 

 

Tal previsão, só se aplica à microempresa e à empresa de 

pequeno porte melhor classificada, ou seja, não vai se criar uma nova fase de 

lances nas quais todas as microempresas e as empresas de pequeno porte 

ofertem novos lances. Isso só é permitido para a segunda colocada que se situar 

nessa faixa de 5% no caso do pregão eletrônico. Com a desclassificação da 

empresa CANAA TELECOMUNICACOES a Recorrente (BSB TIC SOLUCOES LTDA 

EPP) passou a ser a segunda colocada. 

 

Assim, em virtude de sua proposta ter ficado dentro dos 5%, 

deveria ter sido chamada para o desempate, possibilitando-a cobrir a proposta da 

empresa OI S/A, o que não ocorreu, mesmo com a informação da Recorrente no 

sistema, o próprio Pregoeiro confessa tal violação. Confira-se: 

 

 

 

A jurisprudência é nesse sentido: 

 

Data de publicação: 11/11/2014 Ementa: DECISÃO: 

ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao Agravo de 

Instrumento. EMENTA: EMENTA 1) DIREITO 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO. 

MICROEMPRESA LICITANTE.EMPATE FICTO (ART. 44 E 45 LC 

123 /06) ENTRE DUAS CONCORRENTES HABILITADAS. 

DIREITO SUBJETIVO À OFERTA DE LANCE VERBAL .a) 

Ocorrendo o empate ficto nos termos dos art. 44 e 45 da LC 
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123 /06 (proposta apresentada até 5% superior à melhor 

oferta), é direito subjetivo da microempresa 

apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora e assim, ter adjudicado em 

seu favor o objeto licitado. b) A verificação da ocorrência 

de empate ficto deve considerar as propostas "regulares", 

isto é, de licitantes que podem, efetivamente, ter o objeto 

do contrato adjudicado para si, conhecíveis, portanto, 

somente após o julgamento dos recursos eventualmente 

interpostos contra seus credenciamentos ou habilitações. c) 

A exclusão definitiva de 7 das 9 licitantes por força de 

acolhimento de recurso implica na desconsideração, para 

quaisquer fins, dos lances por elas ofertados, não havendo 

que se falar em preclusão da fase de lances verbais para 

superação de empate ficto só porque, antes da exclusão dos 

"irregulares", não se configurara tal hipótese.2) AGRAVO A 

QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 

1210982-5 - Cerro Azul - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - 

J. 21.10.2014). G.N. 

 

“TJ-AL - Mandado de Segurança MS 

08014271220168020000 AL 0801427-12.2016.8.02.0000 

(TJ-AL) Data de publicação: 15/03/2017 Ementa: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO 

PÚBLICA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DOS artS. 45, inciso 

I, §3º E 49 da Lei de n.° 123/2006. PRELIMINAR DE PERDA 

DO OBJETO DO MANDAMUS. NÃO ACOLHIDA. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. OCORRÊNCIA DE 

EMPATE FICTO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS 

NO ART. 45, INCISO I, §3° DA lEI COMPLEMENTAR N° 

123/2006. ORDEM CONCEDIDA, NO SENTIDO DE 

DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

A PARTIR DO MOMENTO EM QUE RESTOU 

CONFIGURADO O EMPATE FICTO ENTRE AS 

LICITANTES, A FIM DE QUE SEJAM OBSERVADAS AS 

REGRAS PERTINENTES AO TEMA, MORMENTE AQUELA 

CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL RETROCITADO. 
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DECISÃO UNÂNIME.” Grifo nosso. 

 

Conforme se verifica nas condições estabelecidas no edital e na 

legislação em vigor, a habilitação da empresa OI S/A, sem ter sido oportunizado À 

Recorrente cobrir sua proposta é manifestamente ilegal  

 

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DEMAIS 

PRINCÍPIOS REGULADORES DAS LICITAÇÕES 

 

Notório que tanto a Administração quanto os licitantes deverão 

submeter-se às regras insertas no instrumento convocatório durante todas as 

fases do procedimento licitatório. 

 

O art. 3º da Lei 8.666/93, acerca dos princípios norteadores do 

procedimento licitatório dispõe in litteris: 

 

“Art. 3º. A licitação destina-se a 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 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos”  

 

O instrumento convocatório se vincula diretamente aos 

princípios da legalidade, moralidade e isonomia, uma vez que garante que a 

licitação acontecerá mediante regras objetivas e pré-definidas, afastando assim a 

possibilidade de arbítrios por parte da Administração. Noutro giro, define 

claramente o que pretende a Administração, podendo os licitantes guiarem-se por 

suas especificações. Por fim, impede “(...) qualquer brecha que provoque violação 

à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa” 

(CARVALHO FILHO, 2011, p. 227). 

 

Assim, pelo não atendimento da Administração da obrigação 

de chamar a segunda colocada a exercer seu direito de apresentar preço inferior 

ao da empresa declarada vencedora do certamente, deve ser anulado tal ato, com 

a devida intimação da Recorrente (Empresa de Pequeno Porte) para que lhe seja 
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possibilitado o desempate ocorrido.   

 

DO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLARAR NULOS SEUS ATOS 

ILEGAIS 

 

Nos termos devidamente sedimentados, os responsáveis pelo 

Pregão Eletrônico n.° 058/2017, têm, com o presente recurso, o conhecimento 

inequívoco sobre a patente ilegalidade no certame. 

 

Nesse diapasão, é mister colacionar que qualquer ilegalidade 

advinda em atos da Administração Pública pode ser arguida a qualquer momento 

pelos particulares, sendo dever da Administração declará-la de ofício.  

 

A expressão " Nas licitações será assegurada", grafada no 

caput do artigo 44, da LC n.º. 123/2006, não deixa dúvida que o critério de 

desempate em tela se constitui em genuíno direito subjetivo, que não pode vir a 

ser subtraído ao livre arbítrio das administrações licitantes. Aliás, fica igualmente 

claro que as Administrações são o sujeito passivo desse direito ao critério 

preferencial de desempate, que tem como sujeito ativo as MEs e EPPs. 

 

Assim, correto afirmar que as MEs e EPPs são possuidoras do 

direito a terem assegurado o critério de desempate nos moldes estabelecidos no 

artigo 44, da LC n.º. 123/2006, como meio de preferência na contratação com o 

Poder Público. Esta garantia genérica tem aplicabilidade incondicional, não 

podendo ser negada pela Administração licitante. 

 

Trata-se de direito subjetivo das Microempresase e 

Empresas de Pequeno Porte que subjuga as administrações licitantes, 

bem como se impõem frente as empresas normais. Novamente, a expressão 

"será assegurado", indica uma obrigação da Administração em incluir tal critério 

nos instrumentos convocatórios de suas licitações, sem que tal supressão possa 

interferir no seu exercício pelas MEs e EPPs. Esta norma traduz-se também em 

regra que estabelece uma vinculação para a Administração Pública, que, por 

conseguinte, deixa de dispor de discricionariedade para decidir se aplica ou não a 

regra. 

 

Isto é, após a demonstração indubitável das ilegalidades 

ocorridas na habilitação da empresa OI S/A, é dever dos responsáveis reformular 
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os atos administrativos ilegais.  

 

Desta feita, como a conduta do I. Pregoeiro está equivocada, 

restando viciado o procedimento licitatório, razão pela qual a habilitação da 

empresa em menção não pode subsistir, devendo ser revista, com a abertura do 

prazo para manifestação da Recorrente sobre seu direito de preferência previsto 

nos artigos 44 e seguintes da LC 123/2006. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Pelos fatos, fundamentos e documentos apresentados, não 

restam dúvidas de que o certame não atendeu corretamente o disposto nas regras 

do Edital e da LC 123/2006, razão pela qual requer o conhecimento e provimento 

do presente recurso para que seja aberta a oportunidade para a Recorrente 

apresentar proposta de desempate, nos termos do art. 45, I, da LC 123/2006, 

declarando-se nula a decisão que considerou vencedora a empresa OI S/A.  

 

 

Termos em que, 

espera deferimento. 

 

Brasília, 05 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
















