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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ARAGUATINS/TO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO 

PREGÃO ELETRÔNICO PE/2022.054-FMS SRP 

 

Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a) 

 

M A DE P SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 

nome fantasia VSM COMERCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.324.164/0001-56, estabelecida à Rua Siqueira Campos, nº 2452, 

Araguatins/TO, CEP 77950-000, neste ato representado pelo 

procurador VANDENBERG SOUSA MADALENA, brasileiro, 

representante comercial, CPF: 019.605.341-22, vem 

respeitosamente perante Vossa Senhoria interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Contra a habilitação da THAMIPE LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001- 53, com sede a Av. 

Bernardo Sayão, Nº 1500, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, 

CEP:65.907-000, participante do certame em epígrafe, o fazendo 

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

 

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE  

 

Durante a sessão do pregão eletrônico, após a publicação das licitantes habilitadas, foi definido prazo 

para manifestação de intenção de recurso para 01 de agosto de 2022, tendo a empresa Recorrente manifestado 

interesse relativo aos itens 001, 002, 003 e 004, tendo sido deferidas as intenções de recursos. 

 

Devido ao adiantado da hora, a sessão foi suspensa, sendo retomada no dia 02 de agosto de 2022, e 

consoante com as regras previstas no item 11 do edital do certame, bem como na Lei de Licitações, foi 

concedido o prazo de 03 dias para interposição do Recurso, findando o prazo somente em 05 de agosto de 2022 

às 18h00. Portanto, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos e exigidos no edital e na 

lei. 
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II – DAS RAZÕES RECURSAIS  

 

 A Recorrente irresignada com a habilitação da empresa Recorrida, vem aos autos manifestar sua 

contrariedade, ante ao flagrante descumprimento das exigências contidas no edital. São ofensas que 

ultrapassam o mero formalismo e possuem o condão de afastar a idoneidade da empresa Recorrida, merecendo 

revisão do ato que habilitou a mesma. Senão vejamos. 

 

DO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA – FALTA DE CNAE ESPECÍFICO 

 

 A empresa Recorrida THAMIPE LTDA, possui dentre as suas atividades previstas junto a Receita Federal 

e cadastro na Junta Comercial, relação diversa daquela necessária para sua habilitação técnica e jurídica, ou 

seja, capacidade e competência para atendimento do previsto em edital. 

 

 Conforme enxerto abaixo, obtido junto a Receita Federal, a empresa Recorrida atua no seguimento 

varejista, não demonstrando capacidade para o fornecimento perseguido pelos termos do certame. 

 

 

 Certamente que as demais atividades descritas, igualmente não se assemelham ou possuem o condão 

de habilitar a empresa recorrida para efetivamente desempenhar o fornecimento ao qual se propõe. Tal tema já 

foi enfrentado pelo Tribunal de Contas da União, o qual definiu que para fins de habilitação jurídica nas 



V.S.M COMERCIAL 
M A DE P SILVA LTDA 

CNPJ: 29.324.164/0001-56 INSC. MUN. 9055 
FONE/FAX: (63) 3474-2236 / 99982-5905 RUA  SIQUEIRA  CAMPOS  2452,  GALPÃO,  ARAGUATINS-TO 

vsm.comercial.to@gmail.com 

 

FONE/FAX: (63) 3474-2236 / 99982-5905 RUA  SIQUEIRA  CAMPOS  2452,  GALPÃO,  ARAGUATINS-TO 

vsm.comercial.to@gmail.com 

licitações, é necessário a existência da atividade necessária previstas no contrato social das empresas licitantes. 

 

 Igual sorte encontra-se disposto no art. 66 da Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021 onde vige: 

 

Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer 

direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à 

comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o 

exercício da atividade a ser contratada. 

 

 Clarividente, portanto, a determinação legal do preenchimento de certos requisitos visando sua 

habilitação técnica e jurídica, dentre elas a CORRETA indicação da atividade para qual se concorre a licitação. No 

caso em tela, o fornecimento de alimentos em grandes quantidades – não contemplado pelo CNAE 47.12.1-00 – 

relativo ao comércio varejista – relativo a minimercados, armazéns e mercearias. 

 

 O CNAE, ou autorização de atividade, indicam estabelecimento de pequena monta, ou seja, não 

direcionado ao atendimento ao qual se propõe na licitação. Portanto, a medida que se impõe é a inabilitação da 

empresa Recorrida, por ofensa ao edital e também descumprimento da Lei de Licitações. 

 

DO ENQUANDRAMENTO EMPRESARIAL COMO MICROEEMPRESA 

 

 A empresa Recorrida, apresentou documentos para sua habilitação onde consta expressamente a 

condição MICROEMPRESA. Entretanto, em análise da documentação acostada pela própria Recorrida, verifica-se 

que esta não se enquadra nas condições legais exigidas. 

 

Conforme disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para se enquadrarem enquanto 

Microempresas – ME, estas devem possuir faturamento bruto no exercício igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais). Ultrapassando este valor até um limite de 4,8 milhões por ano exercício, o 

enquadramento passa para Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

 

Conforme documentação acostada pela Recorrida – através do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, apresentou declaração como ME conforme imagem abaixo:  
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 É notório no documento acima, que ao porte da empresa consta como MICROEMPRESA, sendo o 

documento recente, obtido ainda no mês de julho de 2022, conforme se depreende da certidão acostada aos 

autos. 

 

 

 Da mesma sorte, pode-se verificar o comprovante de inscrição, ou cartão CNPJ junto a Receita Federal o 

enquadramento como MICROEMPRESA, assim como no caso do Comprovante de inscrição municipal de 

Imperatriz/MA, documento igualmente recente, obtido em 18 de julho de 2022, onde consta a mesma 

classificação: 

 

 

Por fim, apresenta-se a certidão simplificada obtida junto ao Sistema Nacional de Registro de Empresas 

Mercantis – SINREM, onde o último arquivamento, datado de 15 de fevereiro de 2022 e, portanto, posterior ao 

encerramento do ano fiscal de 2021, PERMANECEU o enquadramento no porte de MICROEMPRESA, em 

flagrante desrespeito ao vigente na Lei Complementar nº 123/2006: 
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 Uma vez clarificado que a empresa Recorrida se apresentou durante todo o certame enquanto 

MICROEMPRESA – ME, passamos atenção ao documento contábil anexo, Balanço patrimonial e financeiro 

devidamente assinado por profissional contábil competente. 

 

 Neste, consta faturamento bruto no ano de 2021 ACIMA de UM MILHÃO de reais, muito além do valor 

limite de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) 
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 previsto no art. 

3º, II da LC 123/2006. 

 

Assim, estamos em um quadro evidente de erro de enquadramento relativo ao porte da empresa, onde 

a Recorrida se apresentou como MICROEMPRESA quando em verdade é uma Empresa de Pequeno Porte – EPP. 

 

Convém destacar que por força de lei, a responsabilidade de atualizar o enquadramento da empresa e 

própria do empresário e, não o fazendo, responder objetivamente pelo erro cometido. 

Conforme disciplina o Decreto 8.538/2015, em seu art. 13, §1º, cabe ao licitante a responsabilidade por 

manter o enquadramento compatível com a realidade de sua empresa conforme disposto: 

 

§ 1º O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite 

de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006 , no ano 

fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a 

administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente 



V.S.M COMERCIAL 
M A DE P SILVA LTDA 

CNPJ: 29.324.164/0001-56 INSC. MUN. 9055 
FONE/FAX: (63) 3474-2236 / 99982-5905 RUA  SIQUEIRA  CAMPOS  2452,  GALPÃO,  ARAGUATINS-TO 

vsm.comercial.to@gmail.com 

 

FONE/FAX: (63) 3474-2236 / 99982-5905 RUA  SIQUEIRA  CAMPOS  2452,  GALPÃO,  ARAGUATINS-TO 

vsm.comercial.to@gmail.com 

usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto. (grifo nosso) 

 

A não observância do disposto atrai para o licitante a decretação de sua inidoneidade, visto que não 

observou as determinações legais e terminou por aferir vantagem indevida ante ao enquadramento irregular. 

 

A ciência do faturamento superior ao limite estabelecido em lei é de conhecimento prévio da Recorrida, 

que em seu balanço referente ao exercício de 2021 já aponta para o faturamento bruto MUITO superior ao 

limite estabelecido para as Microempresas. 

 

No caso em tela, faltou com o cuidado necessário e, MESMO CIENTE do faturamento bruto, indicou 

enquadramento errôneo, afrontando o disposto na LC 123/2006 e no Decreto lei nº 8.538/2015. 

Posteriormente, ainda reconhece em documento seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, 

conforme consta na declaração item 17, juntada em 03 de agosto de 2022. 

 

 

Não há, portanto, como se esquivar dos erros cometidos, que inabilitam e empresa Recorrida, face ao 

descumprimento da manutenção de sua documentação, condição necessária conforme previsão contida no 

edital de licitação. 
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III – DOS PEDIDOS 

 Ante ao exposto, requer a Vossa Senhoria que inabilite a empresa THAMIPE LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001- 53 por deixar de cumprir as exigências contidas no Edital 

do processo licitatório do pregão eletrônico PE/2022.054-FMS SRP, em especial quanto: 

 

a) Deixar de apresentar CNAE compatível com a competência técnica e enquadramento jurídico 

necessário ao fornecimento dos bens e produtos objetos da licitação; 

b) Deixar de observar o enquadramento correto da empresa enquanto EPP – EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, induzindo o pregoeiro ao erro ao se apresentar enquanto ME – 

MICROEMPRESA, mesmo possuindo faturamento bruto superior a um milhão de reais no 

exercício anterior; 

c) Seja a Recorrida declarada inidônea por deixar de observar sua responsabilidade quanto ao 

correto enquadramento de porte de empresa, recaindo a penalidade disposta no art. 13 §1º do 

Decreto Lei nº 8.538/2015. 

 
Seja, por fim, aplicado o efeito suspensivo ao presente Recurso, para que seja corretamente recebido e 

processado sem risco de prejuízo aos licitantes. Ao final, seja provido o Recurso para declarar inabilidade a 

empresa THAMIPE LTDA, com a consequente reclassificação das empresas, conforme ofertas registradas. 

 

 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento 

Araguatins, 04 de agosto de 2022 
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