
INVESTCAR Veículos Ltda.	
A(O) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE(A) DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE 

FORNECEDORES DO CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE 

Coleta de Preços 001/2021 

INVESTCAR VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.615.224/0001-70, com sede No SIA, Qd. 15, Cj. 02, Lt. 08, Zona Industrial, Guará, 

Brasília-DF, Cep: 71.250-010, vem, em consonância com a manifestação expressa 

em ata de sessão de julgamento, com espeque no item 2.0, f, parágrafo segundo 

do ato convocatório, na resolução 137/2013 e no ordenamento jurídico pátrio, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra o ato/decisão de declarar 

VENCEDORA do certame a empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 

07.605.506/0001-73, o que faz ante os fatos, documentos e fundamentos aduzidos 

adiante: 
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1. DA TEMPESTIVIDADE 

Consoante dispõe o item  2.0, f, parágrafo segundo do ato 

convocatório, cabe apresentação de recurso no prazo de 48 horas após a 

divulgação do resultado final do julgamento. 

Assim, tendo em vista a manifestação e aceite da intenção 

de recurso em 08.10.2021, temos como prazo final para apresentação deste 

recurso o dia 11.10.2021. 

2. BREVE INTRÓITO 

Trata-se de Coleta de Preços (001/2021), ocorrida na 

modalidade eletrônica pelo centro de gestão e estudos estratégicos - CGEE.  

Sucede que, após a análise da documentação apresentada, 

a Comissão julgou habilitada a empresa recorrente e a empresa ora recorrida, 

bem como suas respectivas propostas de preço. 

Assim, a ora recorrente e a recorrida tiveram suas propostas 

devidamente habilitadas, sendo a proposta da empresa RIBAL LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 07.605.506/0001-73 apresentada com valor total (anual) de 

R$ 274.687,80 (duzentos e setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

oitenta centavos), e correspondente valor mensal de R$ 22.890,65 (vinte e dois mil 

e oitocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), considerada, 

INDEVIDAMENTE, vencedora, ao arrepio da lei. 

A proposta da ora recorrente INVESTCAR VEÍCULOS LTDA  - EPP 

(CNPJ nº 01.615.224/0001-70) foi habilitada com o valor total (anual) de R$ 

288.225,60 (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e vinte e cinco reais e 
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sessenta centavos) e correspondente valor mensal de R$ 24.018,80 (vinte e quatro 

mil e dezoito reais e oitenta centavos). 

Nesse sentido, houve EMPATE FICTO entre as participantes, o 

que não foi observado pela comissão, conforme se expõe adiante. 

3. DO MÉRITO - DAS RAZÕES DO RECURSO   

A Lei Complementar 123/2006 estampou a preferência de 

contratação às Micro e Pequenas Empresas (MPEs), havendo, em caso de 

empate em procedimentos licitatórios/convocatórios, uma grande inovação.  

Os §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei 123/2006 preconizam: 

“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
§ 1º. 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. 
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual 
estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço.” 

Destarte, não somente existe o empate para valores idênticos, 

como também há a figura do “EMPATE FICTO”, uma ficção jurídica.  

O empate ficto fica caracterizado quando a proposta mais 

bem classificada for apresentada por empresa que não seja MPE e a proposta 

apresentada por uma MPE esteja até 10% mais elevada (para modalidades 

clássicas) ou até 5% (para a modalidade pregão/eletrônica). O empate ficto tem 

por objetivo que as MPEs sejam privilegiadas com o direito de cobrir a oferta da 

até então melhor classificada. 
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Para melhor compreensão, exemplificamos: Suponha-se que 

uma empresa – não enquadrada como micro ou pequena - apresente uma 

proposta de 100, sendo que a microempresa apresentou 110. A proposta da 

microempresa está 10% acima da melhor oferta. Usufruindo das benesses da Lei 

123/2006, a mesma poderá apresentar nova proposta, que poderá ser 99,99 e 

consequentemente será considerada vencedora. Lembrando que na 

modalidade pregão/eletrônica deve-se considerar o percentual de 5%. 

Mister pontuar que a preferência consiste em possibilitar a MPE 

apresentar proposta mais vantajosa e não significa, portanto, que será 

considerada vencedora sem que haja apresentação da mesma. Em outras 

palavras, trata-se de uma faculdade legal da MPE modificar o valor de sua 

proposta, a recusa que poderá ocorrer de forma expressa ou tácita não lhe dará 

o status de vencedora. 

Existindo a recusa, proceder-se-á a verificação se entre as 

licitantes remanescentes existe alguma que seja MPE e possua proposta maior em 

até 10% ou 5% (a depender da modalidade do certame aplicada ao caso 

concreto) para que esta possa usufruir do benefício. 

Alguns estados, como, a exemplo, o Estado do Goiás, 

também reforça o instituto do benefício em comento para as micro e pequenas 

empresas, na Lei Complementar 117/2015 (GO). Vejamos: 

“Art. 21. Nas licitações do tipo menor preço será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1º. Entendem-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 ao menor preço.” (grifo nosso) 
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Neste mesmo sentido temos julgados dos mais diversos 

tribunais, senão vejamos: 

EMENTA: OCORRÊNCIA DE EMPATE FICTO. INOBSERVÂNCIA DAS 
REGRAS CONTIDAS NO ART. 45 , INCISO I , § 3º DA lEI 
COMPLEMENTAR Nº 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. DECISÃO UNÂNIME. TJ-AL - Mandado de 
Segurança MS 08014271220168020000 AL 0801427- 
12.2016.8.02.0000 (TJ-AL) Jurisprudência • Data de publicação: 
15/03/2017. (grifo nosso) 

EMENTA: EMPATE FICTO. MICROEMPRESA. PREFERÊNCIA NA 
CONTRATAÇÃO. DIREITO NÃO GARANTIDO À IMPETRANTE. 
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA INTEGRADA EM 
REMESSA NECESSÁRIA. (Classe: Remessa Necessária,Número 
do Processo: 0070756- 36.2011.8.05.0001, Relator (a): Dinalva 
Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado 
em: 04/12/2018 ). (grifo nosso) 

Colaciona-se, por oportuno e demonstrando que celeumas 

acerca da matéria existem, precedente de outro Tribunal de Justiça - TJPR, o qual 

entendemos ser a interpretação correta do ordenamento jurídico vigente: 

[...] A) Ocorrendo o empate ficto nos termos dos arts. 44 e 45 
da LC 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 
r e c u r s o s e v e n t u a l m e n t e i n t e r p o s t o s c o n t r a s e u s 
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 
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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) 

No mesmo sentido segue o Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, no AGTR 110321/PE (0015196-82.2010.4.05.0000), in verbis: 

[...]9. A decisão agravada partiu da premissa de que, mesmo 
desclassificada a empresa, aquela melhor proposta deveria 
ser adotada como parâmetro para efeito de identificação de 
eventual ocorrência de empate ficto futuro, valendo-se do 
raciocínio, segundo o qual, ao se distanciar cada vez mais da 
melhor oferta, mesmo que eliminada do certame, o pregoeiro 
estaria violando os princípios da igualdade e da melhor 
proposta para a Administração. 
10. É notável a preocupação e a prudência da magistrada de 
primeiro grau em defesa de princípios elementares do 
processo licitatório, porém, com todo respeito, o que se deve 
ter em foco é a escolha da melhor proposta válida, pois o 
preço apenas constitui um componente desta. 
11. Portanto, os quatro milhões oferecidos, embora tenham 
refletido o melhor preço provisório, a empresa proponente foi 
desclassificada, e, nessa condição, aquele valor não pode ser 
computado para nenhum efeito, nem mesmo para fins de 
parâmetro da ocorrência de empate ficto. 
12. Provimento do agravo de instrumento.” 

Vê-se, portanto, que a interpretação adotada pela doutrina 

especializada e pelos precedentes dos Tribunais Pátrios, os quais nos filiamos, 

converge ao entendimento de tomar como parâmetro de aferição da 

ocorrência ou não de empate ficto garantido às MEs e EPPs a proposta que for 

declarada vencedora – esta caracterizada somente após a fase de lances e 

habilitação ou após o interregno recursal -, e não àquela inicial e provisoriamente 

mais bem classificada.   

Em arremate, com sustentáculo no entendimento das Cortes 

de justiça, podemos tranquilamente sintetizar a ratio da interpretação no sentido 
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de que  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. 

Ou seja, inconteste que a jurisprudência pátria faz valer a 

determinação do privilégio legal garantido à licitante EPP ou ME (como a ora 

recorrente). 

Assim, utilizando do seu direito expressamente previsto na Lei 

Complementar 123/2006 (§ 1º do artigo 44 e artigo 45) convergente com todo o 

ordenamento jurídico pátrio, a ora recorrente vem se utilizar do seu direito 

constitucional e legal, diante a situação de empate ficto ocorrido, 

apresentando correspondente proposta com menor preço (dentro do 

critério de 5% ) – anexo. 

Nesse espectro, deve este recurso ser deferido, com a 

consequente anulação do ato de lograr a empresa RIBAL LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA como vencedora do certame, com a consequente declaração 

da licitante INVESTCAR VEÍCULOS EPP COMO VENCEDORA DA COLETA DE PREÇOS 

EM QUESTÃO. 

4. DA NECESSIDADE DE INABILITAÇÃO DE RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 

(item 7.3) 

4.1. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS DO ATO 

CONVOCATÓRIO (item 7) 

O item 7.3 do ato convocatório determina, como requisitos de 

aceitação da proposta:  
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7.3 as PROPONENTES deverão, além de outras 
informações que entendam pertinentes, incluir em suas 
propostas os seguintes dados:  

a)  designação do número do certame;  

b)  descrição completa dos serviços a serem prestados;  

c)  indicar o preço unitário e total, expresso em real, com 
no máximo duas casas decimais, em algarismos e por 
extenso, sendo que no caso de discordância entre o 
valor expresso em algarismos e por extenso,  
prevalecerá o segundo;  

d)  prazo de validade não inferior a sessenta (60) dias, 
contados da data de abertura do certame;  

A proposta apresentada não respeita as determinações do 

ato convocatório, especificamente em relação ao item 7.3, alíneas b, c e d. 

Segue “proposta" apresentada: 
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Inobstante, a data de apresentação da proposta que consta 

na planilha é 24/02/2021. Ou seja, a planilha da proposta já estaria vencida 

desde 24/04/2021 (considerando que seria válida por 60 dias), em expresso 

desrespeito ao que determina a legislação e o próprio ato convocatório (item 7.3, 

d).  

Claramente resta aqui demonstrada a desconformidade dos 

documentos apresentados com as normas do ato convocatório.  

Desse norte, não há outro caminho à comissão, que não a 

inabilitação da empresa recorrida (RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA), por 

descumprimento às exigências dos normativos pertinentes, mormente os itens 7.3, 

alíneas b,c e d, do instrumento convocatório. 

5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

Assim sendo, requer, inicialmente, que seja suspensa a decisão 

que sagrou a empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 

07.605.506/0001-73) como vencedora desta coleta de preços, com fundamento 

legal no §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei 123/2006 e §3º, art. 41, Lei 8.666/93, devendo 

a nova proposta (anexo) da ora recorrente, com os fundamentos acima, ser 

considerada vencedora desta coleta de preço, por apresentar menor/melhor 

preço.  

Ainda, tendo em vista a existência de vícios/ilegalidades na 

documentação apresentada pela empresa RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 

pugna pelo conhecimento e provimento das presentes razões recursais, por 

expressa desconformidade com as determinações constantes nos itens 2.0 e 7.3 

do ato convocatório, sendo medida de justiça a consequente revogação da 
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decisão que aceitou os documentos (planilha) e habilita a recorrida como 

vencedora do procedimento, com sua imediata inabilitação. 

No mérito, tendo em vista as razões de fato e direito expostas, 

bem como os entendimentos jurisprudenciais que corroboram com o ora exposto, 

pugna pela TOTAL procedência do presente recurso para que a recorrente seja 

declarada vencedora do certame em epígrafe, promovendo a correspondente 

publicação de tal ato e a consequente homologação e adjudicação do objeto 

desta coleta para si. 

Brasília-DF, 08 de outubro de 2021. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

JOSÉ MÁXIMO MACHADO DE OLIVEIRA 
Representante Legal 

Investcar Veículos 

Philipe Tadeu de Morais Pinheiro Graças 
Representante jurídico 

OAB/GO 33.175 – OAB/DF 36.456 
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