
 

 

Nova Lima, 16 de outubro de 2020 

 

 Prezados Senhores, 

 

 Comunicamos a V. Sª. que o recurso interposto pela licitante LUK INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA foi julgado improcedente, conforme 

cópia da decisão em anexo.  

 

 Atenciosamente, 

 

 

Bruna Panicali Alves Pereira 
Pregoeira 



 

 

RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO 

 

PREFEITURA DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 550/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2020 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS 

DE OXIGÊNIO LTDA 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima, tempestivamente, julga e responde o 

recurso interposto pela licitante LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE 

OXIGÊNIO LTDA, com as seguintes razões de fato e de direito: 

Alega a recorrente, em síntese, que após o encerramento da fase de lances a 

Pregoeira voltou atrás para conceder à licitante Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares 

Ltda o benefício do empate ficto, contudo, agiu em desacordo com o princípio da isonomia, já 

que não concedeu à recorrente o mesmo direito. 

Ainda afirma que: 

 

 

 Ao final requereu: 

 



 

 

 Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, momento em que a 

licitante Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares Ltda apresentou contrarrazões 

alegando, em síntese, que a recorrente não apresentou no momento do credenciamento a 

certidão simplificada para comprovar a condição de EPP e que, após abertura do envelope de 

habilitação foi possível identificar que a empresa não incluiu no referido envelope nenhum 

documento que comprovasse a condição, motivo pelo qual, a Pregoeira concedeu à recorrida o 

benefício do desempate ficto, já que esta havia comprovado estar na condição de ME. 

 Ao final requereu a manutenção de todas as decisões do certame e a adjudicação 

do objeto e homologação do processo. 

 Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações: 

 As alegações da recorrente não encontram nenhum amparo fático ou 

documental, haja vista que basta simples análise nos documentos acostados ao processo para 

concluir que não existe nenhum documento, nem mesmo declaração do seu representante 

legal, de que a empresa se enquadra na condição de EPP. 

 Consta no edital: 

 

  In casu, realizado o credenciamento dos representantes das licitantes, a 

recorrente não apresentou a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para 

comprovar a condição de ME ou EPP, tão pouco seu representante mencionou que a empresa 

estava na condição de pequeno porte. 

 A sessão foi iniciada e transcorreu normalmente, e ao final da fase de lances, 

apurou-se que a recorrente apresentou a melhor proposta, motivo pelo qual foi aberto seu 

envelope de habilitação. Neste momento, a licitante Ox-Genium Equipamentos Médico 

Hospitalares Ltda observou que a recorrente também não havia apresentado dentro do 

envelope de habilitação a certidão simplificada para comprovar a condição de ME ou EPP, e 



 

 

alertou-me sobre a necessidade de conceder-lhe o benefício do desempate ficto, pois, 

apresentou a certidão simplificada quando da realização do credenciamento. 

 Deste modo, concedi à empresa Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares 

Ltda o benefício do desempate ficto, conforme consta na ata da sessão: 

 

  Destaca-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, em momento algum 

durante a sessão o representante da recorrente informou que a empresa estava na condição de 

EPP. 

 Portanto, haja vista a ausência de informação e de comprovação da condição de 

pequeno porte da recorrente, não há que se falar em infringência ao princípio da isonomia. 

 É salutar destacar que somente após finalizados os trâmites de julgamento das 

propostas e definição da ordem de classificação, sendo declarada habilitada e vencedora a 

licitante Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, ao perguntar aos representantes 

presentes se interporiam recurso, foi que o representante da recorrente manifestou interesse na 

apresentação de recurso sob a alegação de que a empresa estava na condição de ME ou EPP, 

conforme consta na ata da sessão: 

  



 

 

 Destaca-se que nem mesmo neste momento o representante da recorrente 

apresentou qualquer documento comprobatório da condição de pequeno porte. 

 Resta cristalino que houve equívoco por parte do representante da recorrente 

que deixou de apresentar a documentação comprobatória da condição de pequeno porte da 

empresa e ainda se omitiu quanto ao fato, pois, sequer informou-me sobre tal condição durante 

todo o certame. 

 Neste diapasão, a empresa procura remediar seu equívoco na apresentação do 

documento por meio do recurso interposto, o que definitivamente não é o objetivo previsto no 

art. 4º, XVIII da Lei Federal nº 10.520/02, pois, a finalidade da fase recursal é a reforma de uma 

decisão contrária à Lei, o que não é o caso em questão. 

 Contudo, embora afirme que está na condição de EPP, a recorrente não 

apresentou nenhum documento comprobatório de tal alegação nem mesmo anexa às razões 

recursais, se furtando novamente de comprovar as alegações, fato que reforça que as decisões 

proferidas durante o certame estão coerentes com a Lei e com os fatos e documentos 

efetivamente apresentados. 

 Deste modo, diante da ausência de comprovação da condição de pequeno porte 

alegada em sede recursal, não há respaldo legal para reformar as decisões proferidas durante o 

certame. 

 Pelas razões expendidas, conheço o recurso interposto para no mérito, negar-lhe 

provimento. 

 Submeto a decisão à autoridade superior. 

Nova Lima, 16 de outubro de 2020. 

 

 

Bruna Panicali Alves Pereira 
Pregoeira 



 

 

PREFEITURA DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 550/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2020 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS 

DE OXIGÊNIO LTDA 

 

Alega a recorrente, em síntese, que após o encerramento da fase de lances a 

Pregoeira voltou atrás para conceder à licitante Ox-Genium Equipamentos Médico Hospitalares 

Ltda o benefício do empate ficto, contudo, agiu em desacordo com o princípio da isonomia, já 

que não concedeu à recorrente o mesmo direito. 

Afirma que comprovou durante o certame que está na condição de EPP, contudo, 

por não ter apresentado a certidão simplificada durante o credenciamento do representante, o 

documento não foi aceito. 

Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, tendo a licitante Ox-

Genium Equipamentos Médico Hospitalares Ltda apresentado contrarrazões alegando, em 

síntese, que a recorrente não apresentou no momento do credenciamento a certidão 

simplificada para comprovar a condição de EPP e que, após abertura do envelope de habilitação 

foi possível identificar que a empresa não incluiu no referido envelope nenhum documento que 

comprovasse a condição, motivo pelo qual, a Pregoeira concedeu à recorrida o benefício do 

desempate ficto, já que esta havia comprovado estar na condição de ME. 

Passo a análise das questões arguidas. 

Computando os autos do processo licitatório não encontrei nenhum documento 

que tenha sido apresentado pela recorrente para comprovar a condição de EPP. Do mesmo 

modo, não há qualquer declaração do seu representante de que a empresa seja de pequeno 

porte. 

A recorrida apresentou a certidão simplificada e comprovou estar na condição de 

ME, motivo pelo qual, a pregoeira, acertadamente, concedeu-lhe o benefício do desempate 

ficto previsto na Lei Complementar 123/06. 



 

 

Embora tenha alegado em sede recursal que a empresa está na condição de EPP, 

a  recorrente não apresentou nenhum documento comprobatório desta condição juntamente 

das razões recursais. 

Deste modo, resta cristalino que a decisão que concedeu à recorrida o benefício 

do desempate ficto não infringe a Lei nem ao princípio da isonomia, pois, não há no processo 

qualquer documentação que demonstre que recorrida e recorrente estavam na mesma 

condição de empresa de pequeno porte. 

DECISÃO: Isto posto, acolho as razões da pregoeira e julgo improcedente o pleito 

da recorrente. 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes. 

 

Nova Lima, 16 de outubro de 2020. 

 

Vitor Penido de Barros 
Prefeito 

 


