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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO   

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00217.11.07.611.2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 

operação, limpeza, tratamento da água e manutenção preventiva e corretiva nos 

sistemas de automação, compostos de componentes elétricos eletrônicos das Fontes 

Luminosas Ornamentais e Interativas de Piso nas Praças: 1. Desembargador 

Montenegro, Centro; 2. Abrantes, Centro - 3 Barra de Jacuípe, na Costa do Município 

de Camaçari/Ba. 

RECORRENTE: EUROATLÂNTICA BRASIL LTDA 

INTERESSADA: PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 

SERVIÇOS E OBRAS EIRELI  

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicada a análise e julgamento das propostas de preços da Tomada de Preço nº 

004/2021 em 16/08/2021 (segunda-feira), a empresa EUROATLÂNTICA BRASIL 

LTDA apresentou recurso 19/08/2021 (quinta-feira). Dessa forma, nos termos do item 

9.3 do edital e do art. 109 da Lei 8.666/93, o Recurso apresentado pela referida 

empresa é tempestivo, pois no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da 

publicação na impressa oficial.   

 

2. DO MÉRITO RECURSAL  

 

O município de Camaçari/BA inaugurou a Tomada de Preços nº 004/2021 para 

contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de operação, 

limpeza, tratamento da água e manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de 

automação, compostos de componentes elétricos eletrônicos das Fontes Luminosas 

Ornamentais e Interativas de Piso nas Praças: 1. Desembargador Montenegro, 

Centro;2. Abrantes, Centro -3 Barra de Jacuípe, na Costa do Município de 

Camaçari/Ba. 
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O credenciamento e a abertura dos envelopes com as propostas de preços ocorreram 

em 12 de agosto de 2021, com a participação das empresas EUROATLÂNTICA 

BRASIL LTDA e PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 

SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, que apresentaram os preços de R$ 393.015,66 

(trezentos e noventa e três mil, quinze reais e sessenta e seis centavos) e 

R$383.072,95 (trezentos e trinta e oito mil, setenta e dois reais e noventa e cinco 

centavos), respectivamente.  

 

Após análise criteriosa dos documentos apresentados na abertura do certame, a 

COMPEL registra que as referidas licitantes cumpriram todas as exigências previstas 

noitem 007 – DA PROPOSTAS DE PREÇOS do Edital de convocação, declarando-as 

CLASSIFICADAS por cumprirem asdiligências e/ou atenderem de forma satisfatória 

ao exigido no Edital. 

 

A empresa EUROATLÂNTICA BRASIL LTDA apresentou recurso administrativo para 

declarar desclassificada a empresa PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 

FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI em razão da apresentação de da 

proposta de preços com composição de custos incoerentes com seu enquadramento 

fiscal. 

 

Neste diapasão, alega que a empresa apresentou sua composição de encargos 

sociais como se fosse optante do regime de tributação do Simples Nacional, que 

possui tributação infinitamente inferior, contudo a empresa foi excluída deste regime 

de tributação em 31 de julho de 2021. 

 

Destarte que a Recorrente apresentou resultado de pesquisa do sítio oficial da 

Receita Federal em que consta que a empresa PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI foi excluída do Simples 

Nacional em 31 de julho de 2021. 
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A Recorrida, em suas contrarrazões, limitou-se a afirmar que os encargos sociais 

estão corretos e de acordo com a Lei Complementar 123/2006, já que se enquadra 

como Empresa de Pequeno Porte.  

 

Inicialmente, importa consignar que o Simples Nacional é um regime compartilhado 

de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

Destarte, para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das 

seguintes condições: a) enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa 

de pequeno porte; b) cumprir os requisitos previstos na legislação; e c) formalizar a 

opção pelo Simples Nacional. 

 

A definição do enquadramento está disciplinada nos incisos I e II do artigo 3º da Lei 

123/2006, observe: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 

966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 

que: 

I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais); e 

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 reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais). 
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Nesse diapasão, importa consignar que as empresas optantes do Simples Nacional 

têm redução da carga tributária e realizam o pagamento único e exclusivo do DAS 

(Documento de Arrecadação do Simples Nacional), que engloba os impostos e 

contribuições exigíveis.  

 

Destarte, outrossim, que as microempresas as empresas de pequeno porte, optantes 

pelo Sistema Simples, estão dispensadas do pagamento da contribuição sindical 

patronal, pois este tributo encontra-se compreendido na expressão "demais 

contribuições instituídas pela União", prevista nas leis de regência (Lei n. 9.317 /1996, 

art. 3º, § 4º, sucedida pela LC n. 123 /2006, art. 13, § 3º).  

 

Ocorre que a empresa PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 

SERVIÇOS E OBRAS EIRELI apresentou proposta de preços em 12 de agosto de 

2021, com composição de custos que demonstram ser a empresa optante do 

Simples Nacional, em decorrência da apresentação de carga tributária reduzida.  

 

Contudo, a Recorrente comprovou que a referida empresa foi excluída do Simples 

Nacional em 31 de julho de 2021, conforme resultado de pesquisa do sítiooficial da 

Receita Federal em que consta que a empresa PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI foi excluída do Simples 

Nacional em 31 de julho de 2021 por comunicação obrigatória do contribuinte.  

 

Desse modo, não restam dúvidas, pelo resultado de pesquisa do sítio oficial da 

Receita Federal em que consta que a empresa PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI foi excluída do Simples 

Nacional em 31 de julho de 2021 por comunicação obrigatória do contribuinte, 

que a PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E 

OBRAS EIRELI não se faz jus ao regime compartilhado de arrecadação, 

cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - Simples Nacional. 
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Assim sendo, temos que a proposta de preços apresentada pela PANAMÁ 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI deve 

ser desclassificada, pois a carga tributária constante não reflete a atual 

realidade da empresa, por ter sido excluída do Simples Nacional em 31 de julho 

de 2021 por comunicação obrigatória do contribuinte.  

 

Destaca-se, por fim, que autilização do regime compartilhado de arrecadação, 

cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - Simples Nacional, sendo que o mesmo não se enquadra mais neste 

status jurídico, caracteriza-se fraude. Por conseguinte, o particular estará infringindo o 

preconizado no § 9º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 que reza: 

 

9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de 

receita bruta anual previsto no inciso II do caput 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. 

(Grifei e negritei), 

 

A Corte de Contas já está de olho neste expediente: 

 

A omissão de empresa em informar que não mais se encontra na 

condição de empresa de pequeno porte, associada à obtenção de 

tratamento favorecido em licitações, justifica a sua inabilitação para 

participar de licitação na Administração Pública Federal.  

Representação efetuada por empresa interessada apontou possíveis 

irregularidades praticadas por empresa que participou de licitações públicas 

na condição de empresa de pequeno porte (EPP), sem atender aos requisitos 

legais para tanto. O relator do feito, ao endossar as conclusões da unidade 

técnica, ressaltou, com suporte nos elementos contidos nos autos, que “o 

faturamento bruto da empresa objeto da representação era, já ao final de 

2009, superior ao limite estabelecido para o enquadramento como EPP”. 

Acrescentou que tal empresa“não solicitou a alteração de seu enquadramento 

e participou em 2010 de procedimentos licitatórios reservados para micro e 

pequenas empresas, vencendo certames e beneficiando-se de sua própria 
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omissão”. Acrescentou ainda que: “Ao não declarar a mudança de 

enquadramento legal, a entidade descumpriu o art. 3º, § 9º, da Lei 

Complementar nº 123/2006, o art. 11 do Decreto nº 6.204/2007 e o art. 1º da 

Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio nº 

103/2007”. E mais: “Enquanto a empresa não firmar a ‘Declaração de 

Desenquadramento’, a Junta Comercial expedirá, sempre que solicitada, a 

‘Certidão Simplificada’, a qual viabilizará sua participação em licitações 

públicas exclusivas para ME ou EPP”. Concluiu, em face desses elementos, 

que a empresa se beneficiou indevidamente das prerrogativas previstas na 

Lei Complementar 123/2006 e“usufruiu do regime do Simples Nacional, 

pagando alíquotas menores de tributos, apesar de ter extrapolado o limite de 

receitas admissível para o enquadramento”. Ao final, o relator, em 

consonância com sugestão da unidade técnica, propôs a declaração de 

inidoneidade da empresa para participar de licitação na Administração 

Pública Federal pelo período de seis meses, com suporte no art. 46 da 

Lei 8.443/1992. O Plenário, então, implementou essa providência. 

Precedentes mencionados pelo relator: Acórdãos nos 1.028/2010, 

1.972/2010, 2.578/2010, 2.846/2010, 3.228/2010, 588/2011 e970/2011, todos 

do Plenário.  Acórdão n.º 3074/2011-Plenário, TC-012.545/2011-2, rel. Min. 

José Jorge, 23.11.2011. 

Acórdão 298/2011 Plenário 

 

Ao não declarar a mudança de enquadramento legal, a entidade descumpriu 

o art. 3º, §9º, da Lei Complementar nº 123/2006, o art. 11 do Decreto nº 

6.204/2007 e o art. 1º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio nº 103/2007. Essa omissão possibilita à empresa 

benefícios indevidos específicos de ME ou EPP. Enquanto a empresa não 

firmar a “Declaração de Desenquadramento”, a Junta Comercial expedirá, 

sempre que solicitada, a “Certidão Simplificada”, a qual viabilizará sua 

participação em licitações públicas exclusivas para ME ou EPP.Em relação à 

sanção de declaração de inidoneidade da empresa para participar de 

licitação na Administração Pública Federal, considero adequado fixá-la 

em um ano, ante as circunstâncias do caso concreto.“o enquadramento 

como ME ou EPP depende de solicitação da própria empresa, junto ao 

presidente da respectiva Junta Comercial do estado da federação onde se 

localiza, requerendo o arquivamento da ‘Declaração de Enquadramento de 

ME ou EPP’, conforme o inciso II do parágrafo único do art. 1º da IN-DNRC nº 
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103/2007. Do mesmo modo, cabe à empresa solicitar o desenquadramento 

da situação de ME ou EPP, de acordo com a alínea c.2 do inciso II do 

parágrafo único do art. 1º da mencionada IN” (Acórdão n.º 2578/2010-

Plenário, TC-008.554/2010-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 

29.09.2010.) 

 

3. DA CONCLUSÃO  

 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, legalidade e isonomia e nos termos da Lei 8.666/93, 

resolvem DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela empresa 

EUROATLÂNTICA BRASIL LTDA para reformar a decisão que declarou a 

PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS 

EIRELI, declarando-a desclassificada, em razão da proposta de preços 

apresentada possuir carga tributária que não reflete a atual realidade da empresa, 

considerando que a empresa foi excluída do Simples Nacional em 31 de julho de 

2021 por comunicação obrigatória do contribuinte.  

 

Por oportuno, encaminho a presente decisão para abertura de processo 

administrativo de penalização em razão da falsa declaração de enquadramento como 

Empresa de Pequeno Porte apresentada pela PANAMÁ CONSTRUÇÃO DE 

RODOVIAS E FERROVIAS, SERVIÇOS E OBRAS EIRELI. 

 

Camaçari/BA, 24 de agosto de 2021.  
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