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PREGÃO ELETRÔNICOPE/2022.054-FMS SRP 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS/TO 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA M A DE P SILVA LTDA. 
 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃODE ARAGUATINS/TO 
 

A THAMIPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Av. Bernardo Sayão, Nº 1500, Nova Imperatriz, 
Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000, inscrita no CNPJ sob número 11.068.908/0001-53, por seu representante legal 
infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "a",do inciso I, do art. 109, da Lei n° 8666 / 93, à 
presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor: 

 

CONTRARRAZÕES DE RECURSO 
 

Ao Recurso Administrativo apresentado pela 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. 

 
I — DOS FATOS SUBJACENTES 

 

a) - DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 
 

Prezados senhores conforme Lei Complementar 123 / 2006 acerca do tratamento diferenciado para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte listamos alguns entendimentos: 

 

1. A LC 123/2006 não diferencia tratamento entre ME e EPP conforme segue: 

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: 

I- à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias; 

II- ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; 

III- ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços 
pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. 

IV- ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 
146, in fine, da Constituição Federal. 

 
 

Portanto no entendimento, não há prejuizo ou beneficio a mais para empresas enquadradas como EPP em relação 
às enquadradas como ME. A Lei é específicatendo efeitos IGUAIS para “ME e EPP”. Acerca da tributação ambas as 
classificações podem ser classificadas no regime de tributação Simples Nacional, no entanto, na apuração do 
imposto é considereado o valor do faturamento e não a nomeclatura, não havendo risco de apuração indevida de 
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imposto. Destacamos, portanto, que a classificação é meramente nomenclatura por tratar de limite de 
faturamento e não de tratamento diferenciado. 

 

Sobre as definições a LC 123/2006 trata da seguinte forma: 
 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a 
sociedade empresária, a sociedade simples, aempresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que 
se refereo art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),devidamente registrados no Registro 
de Empresas Mercantis ou no RegistroCivil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:... 

 

II -no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reaisigual ou inferior a R$ 4.800.000,00(quatro milhões e oitocentos mil reais) 

 

§ 7o Observado o disposto no § 2o deste artigo, no caso de início de atividades, a microempresa que, no ano- 
calendário, exceder o limite de receita bruta anualprevisto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário 
seguinte, à condição de empresa de pequeno porte... 

 
§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II 
do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico 
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, 
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. 

 

Sobre as definições vimos que, a empresa que perde a condição de micro empresa passa a exercer a função de 
empresa de pequeno porte e que somente perdendo a condição de pequeno porte, devido faturamento, é que a 
empresa perde os beneficios concedidos pela Lei. Levando em consideraçãoque a empresa supracitada possui 
condição de pequeno porte a mesma continua com os seus benefícios garantidos, que como citado, são os 
mesmoem ambas as condições. 

 

2. Acerca do decreto 8.358/2015, art. 13, $1º : 

 
§ 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 usufruir indevidamente dos 
benefícios previstos neste Decreto Conforme citado no artigo o desenquadramento deve ser feito obrigatoriamente 
se o licitante perder a condição de “ME ou EPP” ou seja, caso o mesma ultrapasse o faturamento de 4,8 milhôes e 
não possa usufruir dos benefícios. Não trata o decreto daobritariedade de desenquadramento de “ME para EPP” . 

 
Ainda sobre do Decreto 8.358/2015 em seu artigo 1º: 

 

Art. 1º Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural 
pessoa física, microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas, nos termos do disposto neste 
Decreto, com objetivo de... 

 
Ou seja, reforçando a tratamento diferenciado, o decreto afirma que é o mesmo para ME e EPP. Não atribuindo 
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diferença de tratamento entre ambas. E não trata o decreto da obrigatoriedade ou penalidade sobre a não 
declaração de desenquadramento de ME para EPP. 

 

3. Destacamos que mediante questionamento a empresa alterou seu enquadramento na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão dentro do seu prazo de defesa. Passando, portanto a nomenclatura de EPP. Porém, conforme 
exposto anteriomente não houve beneficios indevidos devido à ausência de tal atualização. 

 

Portanto empresa em nenhum momento do certame apresentou falsa declaração, pelo contrário, declarou que esta 
em conformidade com o disposto na lei Complementar 123/06 e que cumpre todos os requisitos legais previstos 
para a qualificacao. 

 

b) - DO FATURAMENTO 
 

Informamos aos senhores que o correto faturamento da empresa apresentado na DRE e demosntrativo de 
faturamento (mostrado abaixo) é R$: 848.719,47, a empresa recorrente informa em seus pedidos que o 
faturamento é superior a um milhão de reais e anexa ao recuro imagem correpondente ao valor total do Ativo da 
empresa. E como mostra na própria imagem o ativo correponte a: bens e direitos da empresa, ou seja, todos os 
valores que ela possui em caixa, conta bancária, aplicações, valores que ainda possui a receber de clientes, estoques 
e imobilizado. Desta forma, não se trata de valor correspondente ao faturamento. 

 

II — DOS CNAES 

O Princípio da Competitividade que também tem relação com os Princípios da Impessoalidade (art. 37 da C.F.), e da 
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Isonomia, pode ser explicado, como o princípio que dirige os atos do administrador público, na direção de 
incentivar a maior concorrência entre os interessados em contratar com a Administração Pública. Já o Princípio da 
Vantajosidade, que por sua vez é um desmembramento do Princípio da República, nada mais é, do que o 
norteamento do servidor público, para que em todos os seus atos, objetivem trazer para a Administração Pública a 
proposta mais vantajosa. 

 
A busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação (art. 3º da lei 8.666/93). Por isso não podem ser 

adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame. Assim, as exigências de 

qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento 

das obrigações. 

 
Portanto, exigir que a empresa tenha um código CNAE específico é limitar, injustificadamente, o caráter competitivo 

da Licitação, e impor à Administração Pública um preço mais elevado, ferindo de morte os princípios da prevalência 

do Interesse Público e da Vantojosidade. 

 
O processo licitatório tem como objetivo, proporcionar a realização do negócio mais vantajoso para a 

Administração Pública e assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados no certame. 

 
Noutro norte, o Objeto do Contrato Social da empresa, prevalece sobre seu código CNAE. Para melhor 

entendimento, necessária se faz a conceituação do código CNAE. Para tanto, a Receita Federal do Brasil, em seu 

sítio, define da seguinte forma a CNAE: 

 
"A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 

enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país". 

 
Ao analisar a definição da CNAE, constata-se que nada mais é do que um método utilizado pela RFB para padronizar 

os códigos de atividade econômica no país, com a finalidade de melhor administrar as questões tributárias, nada 

tendo a ver com o objeto social da empresa. 

 
Em outras palavras, tem-se que a CNAE é a classificação nacional de atividade econômica composta de dígitos, que 

descrevem qual é a atividade econômica exercida pela empresa. 

 
Portanto a CNAE não se confunde com o Objeto da empresa, que por sua vez, tem sua previsão legal no art. 997, 

inciso II, do Código Civil vigente. 

 
Conclui-se então que as atividades que serão permitidas à sociedade empresária, são exatamente aquelas previstas 

no Objeto de seu Contrato Social e não em código CNAE. 

 
Deste modo não se pode confundir o código CNAE com o objeto social da sociedade empresária, sendo que o 

primeiro nada mais é do que um código identificador para a RFB e o segundo o que determina quais as atividades 

podem ser exercidas pela empresa. 
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A própria Receita Federal do Brasil já manifestou entendimento no sentido de que o objeto social da empresa dever 

prevalecer sobre o código CNAE, "Diante disso, ressalta-se que não haveria a priori lesão e motivo para a exclusão 

da empresa por não apresentar todas as informações sobre a sua CNAE. Além disso, a empresa também poderá 

comprovar que possui especialização no ramo da atividade licitada por meio do seu contrato social" (Delegacia da 

Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - 6ª Turma. Portal Fazenda do Governo Federal. Disponível). 

 
Cumpre salientar que, por meio dos acórdãos 1203/11 e 42/14, o TCU entendeu pela impossibilidade de limitação 

de participação de licitantes, em certame público, em razão da CNAE. 

 
Pelas razões expostas, concluímos que, seja pela limitação injustificada do caráter competitivo da licitação, que se 

traduz em menor vantajosidade para a Administração Pública, ou seja, pelo fato de que é o Objeto Social da 

empresa que define suas atividades e não o seu código CNAE, não é possível a exigência, por parte da 

Administração Pública, que a empresa contenha o código CNAE específico do objeto a ser licitado. 

 
Cabe ressaltar que o CNAE 47.12-1-00 se refere ao comércio varejista de mercadorias em geral, com predominancia 

de produtos alimentícios para minemercados, mercearias e armazens. Esse ramo de atividade também contempla 

carnes, verduras e frutas que são produtos do mesmo segmento. As alegações da recorrente são desesperadoras e 

foge completamente da finalidade do propósito do processo licitatório que visa à ampla concorrência e objetiva a 

contratação mais vantajosa. 

 
III— DOS PEDIDOS 

 
A empresa THAMIPE LTDA, ora RECORRIDA, demonstrou que deve permanecer VENCEDORA DO CERTAME EM TELA, 

pelas razões de fato e de direito aqui elencadas e assim requer: 

 
a) a TOTAL IMPROCEDÊNCIA do Recurso Administrativo interposto pela Empresa RECORRENTE, uma vez que 

os fatos alegados não podem prosperar, sob pena de ferir direitos fundamentais da licitação; 

 
b) considerar a empresa citada habilitada pois conforme demonstrado a mesma não usufruiu de beneficios 

indevidos e não houve danos devido o seu enquadramento pois a mesma continua com seus beneficios 

garantidos em condição de EPP. Tal inabilitação se considera mero excesso de formalismo. Em situação 

prática e formal o objetivo da licitação é a seleção mais vantajosa para a administração pública. O recurso 

interposto contra a empresa THAMIPE LTDA enfraquece os princípios licitatórios e ocasionam 

julgamentos subjetivos, trazendo óbices para garantir a melhor proposta; 

 

c) Houve atulização de cadastro de seu enquadramento, porém, conforme citado acima, apenas por questões 

de nomenclatura já que a empresa possui todas as condições que a possibilite usufruir os beneficios da 

Lei 123/2006; 

 

d) a intimação do representante da impugnante de todos os atos e diligências que se fizerem necessárias e 

que forem - caracterizar cerceamento de defesa, proibido pela Carta Magna; 
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THAMIPE LTDA. 

 

Imperatriz - MA, 10 de Agosto de 2022. 

 

Michael Péricles Baltazar Lima 
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SÓCIO ADMINISTRADOR 
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