ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO
GROSSO - SETASC.
Pregão Eletrônico nº 017/2022

FESTAS E ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
37.486.867/0001-09, com sede a Rua 44, nº 9, bairro Boa
Esperança, em Cuiabá/MT, neste ato representada pelo sócio
PAULO VITOR POUSO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador
do RG de nº 11149221/SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o nº
690.747.801-30, residente e domiciliado à Rua Professor João
Pedro Gardes, nº 274, apartamento 903, Bairro Jardim Aclimação,
CEP: 78050-269, em Cuiabá/MT (documentos constitutivos em
anexo – doc. 01), vem, por seus advogados que esta subscrevem
(procuração em anexo – doc. 02), com endereço profissional sito à
Av. Isaac Póvoas, nº 1331, Ed. Milão, Sala 51, Bairro Centro Norte,
em Cuiabá/MT, apresentar, com base na cláusula 14 do Edital de
Pregão Eletrônico, RECURSO ADMINISTRATIVO, em desfavor das
decisões levadas à cabo no Pregão Eletrônico nº 017/2022 realizado
pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, pelos
fatos e motivos a seguir expostos.
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1.

DOS FATOS:

A Secretaria de Estado de Assistência Social e
Cidadania de Mato Grosso publicou Edital do Pregão Eletrônico nº
017/2022 do tipo menor preço por lote, para “Contratação de
empresa

especializada

para

preparação,

produção

e

fornecimento contínuos de refeições e lanches para crianças
dentro das dependências do Programa SER Criança Poconé-MT
(Região VI), seguindo as especificações e demais condições
estabelecidas neste Termo de Referência.”.
Em breve relato, consigna-se que a abertura
da sessão e a fase de disputa transcorreu de forma harmônica (Ata
do Pregão nº 017/2022- doc. 03), sem maiores intercorrências ou
pontuações pelos licitantes, até que o i. Pregoeiro na fase final da
apresentação dos lances indeferiu o requerimento da ora Recorrente
para que considerasse – conforme documentos acostados em sua
proposta (requerimento, declaração e Certidão Simplificada da Junta
Comercial) – sua condição de EPP – empresa de Pequeno Porte,
portanto, beneficiária do constante na Lei Complementar nº 123/06.
Saliente-se

que

ambas

as

empresas

classificadas em 1º (NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA.) como em 2º (FESTAS E ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA)
ofertaram o mesmo lance final no valor de R$ 13.270.000,00.
Essa situação de empate é que atrai a
incidência da Lei Complementar nº 123/06 e do constante da
cláusula 9.23.1. do edital:
A Microempresa ou EPP melhor classificada poderá
apresentar

proposta

de

preço

inferior

àquela
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considerada vencedora do certame, no prazo de até
05 minutos, sob pena de preclusão, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

Mas tudo isso foi desconsiderado pelo i.
Pregoeiro que, ainda, de forma arbitrária, na fase recursal, negou a
o direito à apresentação de recurso sob o argumento de que o
mesmo seria meramente protelatório e, assim, adjudicou o objeto do
Pregão à empresa NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.
Irresignada, a Recorrente buscou a tutela do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, através do protocolo
da representação de natureza

externa de nº 123951/2022.

Inicialmente distribuída ao Conselheiro Guilherme Maluf, este se deu
por impedido e, por consequência, o feito restou então distribuído ao
Conselheiro Domingos Neto.
Este, atual relator da demanda, intimou a
SETASC para que esta apresentasse sua manifestação prévia.
Neste ínterim, a Recorrente fora intimada, por e-mail em 08 de julho
de 2021, da reabertura do prazo para apresentação das razões
recursais.
Desta feita, com o fim de demonstrar a
ilegalidade no ato de declaração de vencedora à empresa NOVO
SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, a Recorrente discorrerá
suas razões a seguir, elencando a incorreção do procedimento
adotado pelo Pregoeiro.
São os fatos necessários de relato.
2.

DO MÉRITO:
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I. Pregoeiro, o recurso em questão deve ser
provido, haja vista a ilegal desclassificação da proposta da Empresa
de Pequeno Porte – Microempresa.
Tal desclassificação, como será demonstrado
adiante, é resultado de um formalismo exacerbado que, em último
caso, pode resultar em perda da oportunidade da SETASC de
economizar aproximadamente R$676.770,00 (seiscentos e setenta
e seis mil setecentos e setenta reais).
Quanto ao formalismo exacerbado, eis o teor
da cláusula e de sua sub-cláusula constantes no Tópico de
Habilitação:
8.6.2. No caso de Microempresas ME e Empresas
de Pequeno Porte - EPP as quais assinalaram via
sistema manifestando interesse em participar do
certame beneficiando-se do sistema diferenciado
elencado na Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações, deverão
apresentar:
8.6.2.1.

REQUERIMENTO

assinado

por

representante/sócio da empresa, conforme modelo
constante

no

Anexo

IV,

juntamente

com

o

COMPROVANTE de OPÇÃO pelo SIMPLES obtido no
sítio

da

Secretaria

da

Receita

Federal

(www.receita.fazenda.gov.br) ou CERTIDÃO EMITIDA
PELA JUNTA COMERCIAL, na forma do art. 8º da
Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

Muito bem, é certo e inconteste que tal
requerimento e os comprovantes exigidos na sub-cláusula foram
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apresentados pela ora Representante e estão registrados no
Sistema SIAG do Estado de Mato Grosso.
Eis os documentos contidos no SIAG:
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Como se não bastasse, visando atender as
exigências do edital, enviou no sistema SIAG o Anexo IV –
Declaração para ME e EPP (doc. 04), vejamos:

Assim,

a

comprovação

de

que

a

ora

Representante se enquadra em Empresa de Pequeno Porte –
EPP é inconteste.
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Ocorre que o Edital do Pregão 017/2022
também requereu que as empresas que fazem jus a esse benefício
deveriam declarar “sua condição, em campo próprio do sistema”, nos
exatos termos abaixo:
7.1.4.1. Para o exercício do direito de preferência para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
aplicar-se-ão,

no

curso

desta

licitação,

as

determinações contidas na Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, as
quais deverão declarar sua condição, em campo
próprio

do

sistema,

resguardando-se

ao

(à)

Pregoeiro (a) a faculdade de realizar as diligências
que julgar necessárias para provar a alegada situação
quando do cadastramento.

Ocorre que, por um descuido, a Recorrente
não declarou em campo próprio do sistema SIAG a sua condição de
EPP, apesar de ter juntado no mesmo sistema, todos os documentos
exigidos para comprovar sua condição de EPP – como visto e
comprovado acima.
Se, o i. Pregoeiro tivesse exercido sua
faculdade de realizar diligências, teria facilmente comprovado que
a Recorrente se enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº
123/06 e do constante da cláusula 9.23.1. do edital.
Mesmo devidamente cientificado de que a
Recorrente fazia jus ao benefício e que os documentos de
comprovantes desse fato estavam juntados ao SIAG, o i. Pregoeiro
preferiu garantir um formalismo excessivo a utilizar-se de sua
faculdade e determinar diligência para comprovação da condição
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de EPP, e, ainda, buscar uma redução do valor ofertado pela ora
Representante, garantindo assim o interesse público.
Em caso semelhante, é esse o entendimento
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
Nesse aspecto, considero plenamente preenchido
este requisito, pois a inabilitação da Representante
decorreu de excesso de formalismo na análise de sua
situação documental, em detrimento do enfoque
essencial que deveria ser feito, que era o fato de a
Representante ter apresentado a melhor proposta de
preços em igualdade de condições com as demais
empresas concorrentes da licitação.
Por sua vez, há que ficar bem claro que esse fato foi
admitido tanto pela Secex como pela própria Sema, as
quais, como já demonstrado, ao admitirem que a
empresa Lua Serviços Eireli não utilizou a sua
condição documental de microempresa para participar
do certame, e que isso não possui influência na
prestação dos serviços pretendidos, privilegiaram a
forma em detrimento do conteúdo, o que é vedado
pela jurisprudência deste Tribunal, de acordo com a
doutrina[8] abaixo colacionada, a qual se amolda à
posição

pacífica

da

jurisprudência

do

Superior

Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema:
O princípio do formalismo ou do procedimento
formal, previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei
de Licitações, decorre do princípio da legalidade e
determina

que

a

Administração,

ao

realizar

licitação, deve obedecer a todas as exigências da
lei e do instrumento convocatório do certame.
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Ocorre, porém, que o formalismo não pode ser
excessivo, conforme já decidiu o eg. Superior Tribunal
de Justiça, em Mandado de Segurança nº 5.602/DF
(1ª

Seção,

Rel.

Min.

Adhemar

Maciel.

Julg.

09.09.1998. DJ, 26 out. 1998).
É forçoso concluir, portanto, que o citado princípio
do formalismo deve ser aplicado em conjunto com
o princípio da razoabilidade, ao determinar que
todo certame deve ser justo, racional e atenda à
equidade, e, com isso, não elabore exigências
desmedidas,

sem

justificação,

incoerentes,

desproporcionais, excessivas, inadequadas ou
desnecessárias.
O atendimento ao princípio da razoabilidade tem como
finalidade

evitar

o

excesso

de

formalismo

em

licitações públicas ou, noutras palavras, evitar o rigor
formal que viole o interesse público que, por sua vez,
deve nortear todos os certames de licitação. (TCE/MT.
Relator Conselheiro Waldir Júlio Teis. Processo nº
716944/2021. Decisão Singular nº 561/2022.)

Agindo assim o i. Pregoeiro tomou caminho
contrário a melhor doutrina e jurisprudência pátria que seguem firme
no caminho de que o princípio do formalismo deve ser sopesado em
conjunto com o princípio da razoabilidade, assim “determinar que
todo certame deve ser justo, racional e atenda à equidade, e, com
isso,

não

incoerentes,

elabore

exigências

desmedidas,

sem

justificação,

desproporcionais,

excessivas,

inadequadas

ou

desnecessárias.”.
Ademais Excelência o que se questiona aqui é
que seria suficiente o fato de a ora Representante não ter clicado
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num campo digital que simplesmente informaria a sua condição de
EPP, que, inclusive, deveria ser comprovada em análise dos
documentos de Habilitação – como visto no exigido da cláusula 8.6.2
e sub-cláusula 8.6.2.1 – para que o i. Pregoeiro lhe negasse o seu
direito?
Ao ver da Recorrente a resposta é NÃO.
Corroborando

tais

argumentos,

merecem

destaques os seguintes julgados:
Licitação. Procedimento e julgamento. Diligências.
Correção de documentos de habilitação.
A Administração, ao constatar dúvidas sobre o
atendimento pelas empresas licitantes de requisitos
de habilitação previsto nos editais, deve promover
diligências visando a confirmar o conteúdo dos
documentos de habilitação que servirão de base para
habilitar

ou

desabilitar

os

potenciais

licitantes,

conforme determina o artigo 43, § 3°, da Lei
8.666/1993. Na proteção do interesse público,
quando uma simples diligência for capaz de
esclarecer dúvida/controvérsia ou sanear defeito,
durante

o processo licitatório,

ela deve ser

realizada pela autoridade julgadora.
(Representação

de

Natureza

Externa.

Relatora:

Conselheira Substituta Jaqueline Jacobsen. Acórdão
nº 399/2020-TP. Julgado em 20/10/2020. Publicado no
DOC/TCE-MT em 12/11/2020. Processo n° 2.7677/2020).
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Recentemente, o Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso, durante o plantão do ano de
2022, deferiu a seguinte medida cautelar:
Além do mais, as informações constantes na certidão
simplificada podem ser observadas no Contrato
Social, que foi apresentado pela Representante, de
modo que a inabilitação desta evidencia formalismo
exacerbado.
Não é demais destacar, ainda, que na Manifestação
Prévia

em

nenhum

momento

os

Responsáveis

demonstraram a importância e indispensabilidade do
documento em voga para a habilitação da empresa
representante,

amparando-se

tão

somente

no

princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
É cediço que o procedimento licitatório não pode
ser entendido como um fim em si mesmo, pois o
formalismo,

apesar

de

necessário,

deve

ser

harmonizado com a eficiência, competitividade, e
o que é o fim precípuo da licitação, a busca pela
proposta mais vantajosa.
Com o objetivo de manter o equilíbrio entre estas
diretrizes,

muitas

Administração

vezes

Pública

conflitantes,
deve

se

é

que

pautar

a

pelo

princípio do formalismo moderado, prevendo um
procedimento adequado à garantia da segurança e
respeito aos direitos dos administrados sem deixar
de promover a prevalência do conteúdo sobre os
requisitos meramente formais.
(Representação
Conselheiro

de
Sérgio

Natureza

Externa.

Ricardo.

Relator:

JULGAMENTO
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SINGULAR Nº 008/GAB/PRES/2022. Processo n°
532-0/2022).

Ainda

nesta

toada,

o

supramencionado

formalismo exacerbado pode ter gerado a perda da chance de a
SETASC economizar aproximadamente R$676.770,00 (seiscentos e
setenta e seis mil setecentos e setenta reais).
Isso porque, conforme se depreende da Ata de
Pregão, a Recorrente e a licitante NOVO SABOR REFEIÇÕES
COLETIVAS LTDA., apresentaram a mesma proposta, com valor de
R$13.270.000,00 (treze milhões duzentos e setenta mil reais).
Neste cenário, considerando o que consta do
artigo 22 da Lei Complementar Estadual nº 608 de 2018 1, deveria o
Pregoeiro ter iniciado a negociação direta com os licitantes
empatados, em observância ao inciso VI do artigo 30 do Decreto
Estadual nº 840, de 10 de fevereiro de 2017 2.
Com base em tais informações, é possível
assumir que, caso o i. Pregoeiro tivesse iniciado a fase de
negociação direta com a Recorrente e com a licitante NOVO SABOR
REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA., esta, visando garantir sua
proposta vencedora e a inaplicabilidade do desempate previsto no
artigo 22 da Lei Complementar Estadual nº 608 de 2018, deveria
1

Art. 22 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais.
2 Art. 30 Encerrada a apresentação, cadastramento e classificação das
propostas de preços, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes, o que deverá ser feito da seguinte forma:
VI - o pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido preço melhor.
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oferecer proposta, no mínimo, 5,1% mais barata que a anterior. Do
contrário, a proposta da Recorrente, ainda que mais elevada, se
sagraria vencedora.
Ou

seja,

considerando

o

elevado

valor

contratado, apenas nesta primeira rodada de negociação, a
SETASC poderia economizar aproximadamente R$676.770,00
(seiscentos e setenta e seis mil setecentos e setenta reais), valor
este que corresponde a 5,1% da proposta de R$13.270.000,00
(treze milhões duzentos e setenta mil reais).
Obviamente, considerando a redação do artigo
16 do supramencionado Decreto Estadual, a finalidade do pregão
não foi atendida, afinal, seu objetivo é “de selecionar a proposta
mais vantajosa para a administração”.
É importante rememorar que a diligência em
comento, com o fim de comprovar a condição de EPP da Recorrente,
não é complexa. Pelo contrário, bastava consultar os documentos
existentes no próprio sistema SIAG. Não está a se falar sequer em
diligência externa ou de duração prolongada, mas apenas e tão
somente, consulta de documentos em posse da própria SETASC.
Neste particular, o Tribunal de Contas da União
já se posicionou de forma favorável a possibilidade de diligência,
vejamos:
“Admitir a juntada de documentos que apenas venham
a atestar condição pré-existente à abertura da sessão
pública do certame não fere os princípios da isonomia
e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a
desclassificação do licitante, sem que lhe seja
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conferida

oportunidade

para

sanear

os

seus

documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em
objetivo dissociado do interesse público, com a
prevalência do processo (meio) sobre o resultado
almejado (fim)”. (Acórdão nº 2443/21 – Plenário)

Desta feita, o que se vislumbra nos autos é o
formalismo exacerbado que originou a desclassificação da proposta
mais vantajosa.
Logo, o que se requer é o julgamento de
PROCEDÊNCIA

do

recurso

administrativo

em

comento,

reconhecendo a proposta apresentada pela Recorrente como a mais
vantajosa e, por consequência, homologue e adjudique o objeto
licitado em seu favor.
Alternativamente,

requer-se

ainda

o

julgamento de PROCEDÊNCIA PARCIAL do recurso administrativo,
com o fim de anular os atos impugnados, retornando o pregão a fase
de lances.
4.

DOS PEDIDOS:

Em razão dos argumentos expostos, requer-se:
a)

Determine ao setor responsável que as

notificações de praxe sejam realizadas em
nome do patrono do requerente, devendo
constar no mínimo o seu nome completo e o nº
de sua inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil, que além de constarem na procuração
em anexo, pede-se vênia para transcrevê-los
abaixo:
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•

Mauricio Magalhães Faria Neto

•

OAB/MT nº 15.436

No Mérito:
b)

O que se requer é o julgamento de

PROCEDÊNCIA do recurso administrativo em
comento, reconhecendo a proposta apresentada
pela Recorrente como a mais vantajosa e, por
consequência, homologue e adjudique o objeto
licitado em seu favor;
c)

Requer-se

PROCEDÊNCIA

ainda

o

julgamento

PARCIAL

do

de

recurso

administrativo, com o fim de anular os atos
impugnados, retornando o pregão a fase de
lances.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 12 de julho de 2022.
Assinado de forma digital por
MAURICIO
MAURICIO MAGALHAES FARIA
NETO
MAGALHAES
Dados: 2022.07.12 09:38:45
FARIA NETO
-04'00'
Mauricio Magalhães Faria Neto
OAB/MT 15.436

Mauricio Magalhães Faria Junior
OAB/MT 9.839

Rol de documentos em anexo:
Doc. 01: Cartão CNPJ e Certidão da Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso - JUCEMAT;
Doc. 02: Procuração;
Doc. 03: Ata do Pregão Presencial nº 017/2022;
Doc. 04: Anexo IV – Declaração para ME e EPP.
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial:

FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA - EPP

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ

Data de Arquivamento do Ato
Constitutivo

Data de Início de Atividade

5120049296-1

37.486.867/0001-09

12/05/1993

12/05/1993

Endereço Completo:
RUA QUARENTA E QUATRO 9

- BAIRRO BOA ESPERANCA CEP 78068-505 - CUIABA/MT

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS PARA FESTAS, ADORNOS, ENFEITES, BONECAS E CONFETES,
COMERCIO VAREJISTA DE CLIMATIZADORES E PECAS DE REPOSICAO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS,
PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSO EXPOSICAO E FESTAS, PRESTACAO DE
SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CLIMATIZADORES, PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA
EVENTOS E REFEICOES (BUFET) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE PALCOS,
COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA
CONSUMO COMERCIAL, DOMICILIAR, EVENTOS E FESTAS, SERVICOS DE ALOJAMENTOS, HOTEIS, PENSOES, SERVICOS
DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, LOCACAO DE ESPACO FISICO, SALAS DE APOIO, AUDITORIOS E
SERVICO DE LOCACAO DE KIT MULTIMIDIA, AUDIO E VIDEO.
Capital Social:

R$ 1.600.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

UM MILHÃO E SEISCENTOS MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 1.300.000,00

Prazo de Duração
INDETERMINADO

EMPRESA PEQUENO
PORTE

UM MILHÃO E TREZENTOS MIL REAIS

(Lei Complementar
nº123/06)

Sócio(s)/Administrador(es)
CPF/NIRE

Térm. Mandato Participação

Função

690.759.051-49 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
FILHO

Nome

xxxxxxx

R$ 128.000,00

SOCIO

405.843.641-72 FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA

xxxxxxx

R$ 1.344.000,00

SÓCIO /
ADMINISTRADOR

690.747.801-30 PAULO VITOR POUSO DE OLIVEIRA

xxxxxxx

R$ 128.000,00

SÓCIO /
ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 31/07/2019

Número: 2170082

Ato

223 - BALANCO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A
certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220003554291 e visualize a certidão)
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial:

FESTAS E ARTIGOS DE EPOCA LTDA - EPP

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire
CNPJ
Endereço
5190026944-0 37.486.867/0003-70 RUA QUARENTA E QUATRO, 568, BAIRRO BOA ESPERANCA, 78068-505, CUIABA/MT
5190047456-6 37.486.867/0004-51 RUA FORTUNATO RICCI, 89, BAIRRO ARAES, 78005-608, CUIABA/MT
NADA MAIS#

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2022 15:59

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A
certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220003554291 e visualize a certidão)
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Modelo de Requerimento Conforme item 8.6.2.1.)

REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei
Complementar nº 123/2006)
À – Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
Identificação do Processo Licitatório: Pregão n. 017/2022/SETAS

Solicitamos na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que na participação no
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/ SETASC, seja dado o tratamento diferenciado
concedido nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
Declaramos que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º
do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
Como prova da referida condição, apresentamos o seguinte documento anexo (assinalar
o documento que apresentou junto com o requerimento)
( ) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br)
(X) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial, na forma do art. 8º da Instrução
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2022.

FESTAS E ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA-EPP
CNPJ N° 37.486.867/0001-09
Nome: Juliano Lopes de Magalhães
Representante Legal
CPF: 940.425.431-20

