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CONTRA RAZÃO:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ
DEPTO DE LICITAÇÃO/JURÍDICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/06/2020
LOCAL: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR

Ao Sr. Pregoeiro (Comissão Permanente de Licitação)

Departamento Jurídico

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS.

NORTE CENTER, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa sediada na cidade de
Muaná, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 32.855.859/0001-79 e Inscrição Estadual nº 15.634.415-7,
estabelecida na Avenida Coronel Manoel Izidro da Silva, S/Nº– CEP: 68.825-000 Centro: Muaná – PA. por
intermédio de seu representante legal, o Sr. LUENDER MONTEIRO NUNES, portador da Carteira de Identidade nº
7507299 e do CPF/MF: 705.233.922-65, vêm, respeitosamente, à presença de V. Senhoria, apresentar,
tempestivamente, suas 

CONTRARRAZÃO ADMINISTRATIVA

Interposto pela empresa MG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
24.322.852/0001-63, com base nas razões a seguir expostas; 

DOS FATOS 

Trata-se do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de
Material de Construção em Geral, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e suas
secretarias.

A Recorrente Irresignada com a aceitação da proposta e habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de forma
frágil e infundadas, quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no entanto tais alegações não merecem
prosperar. 

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos da empresa por ora
recorrente em apresentar suas considerações a respeito da decisão desta Comissão de Licitação, mas conforme
será exposto a seguir, a insistência em reconhecer supostas irregularidades existentes na condução do julgamento
do certame e a insistência em declarar que a proposta/documentação apresentada pela Recorrida não preenche o
exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas.

DAS INFUNDADAS RAZÕES DA RECORRENTE

Em uma tentativa frustrada, em desclassificar/inabilitar a Recorrida, em resumo a Recorrente alega o seguinte:

A Recorrente requer a desclassificação da empresa 32.855.859/0001-79 - NORTE CENTER, COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vencedora, por não cumprir as
clausulas editaliças, o qual esta vinculada. Em suas Razões Recursais, alega, em suma, o seguinte:

4- DO MÉRITO.

4.1 DESCUMPRIMENTO DOS ITENS :

36.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

Vejamos: O balanço patrimonial é um relatório financeiro que apresenta a condição patrimonial de uma empresa ao
final de um período. O balanço patrimonial é considerado como a mais fundamental demonstração financeira de
uma empresa.

Ou seja, o balanço fornece um quadro geral sobre a situação econômica e contábil da empresa, listando todos os
bens, direitos e valores que ela possui em um determinado momento.

Normalmente, o balanço patrimonial é apresentado anualmente. Por representar a evolução contábil do patrimônio,
toda empresa é obrigada, por lei, a elaborar o seu balanço patrimonial no fim de cada exercício.



Passivo no balanço patrimonial
O Passivo abriga os recursos emprestados ou aplicados por terceiros na empresa. Logo, ele representa quais são
as dívidas e obrigações que a empresa ainda precisa pagar. Ou seja, o passivo é um saldo redutor no patrimônio:
quanto maior o seu valor, menos a empresa vale.
O Passivo é organizado da mesma forma que o ativo, também sendo dividido em duas partes: passivo circulante e
passivo não-circulante.

Passivo circulante
O passivo circulante pe composto pelas dívidas e obrigações da empresa com vencimento menor um ano. Os
principais componentes são: pagamento de fornecedores, empréstimos de curto prazo e impostos.

Passivo circulante: as obrigações de curto prazo de uma empresa
Nessa parte do balanço patrimonial são incluídas as seguintes contas:
• Obrigações sociais e trabalhistas
• Obrigações com fornecedores
• Obrigações fiscais
• Empréstimos e financiamento
Passivo não-circulante
O passivo não-circulante é composto por dívidas e obrigações com prazo de vencimento maior que um ano.
Costumam fazer parte dessa conta os empréstimos de longo prazo e garantias de aportes;
São exemplos de passivos não circulantes as parcelas de dívidas de longo prazo – incluindo os juros e taxas
contratuais; créditos provisionados para sócios, acionistas e executivos a serem quitados após 12 meses da data do
balanço patrimonial; além das debêntures, entre outros compromissos.
Tributação das empresas enquadradas no simples nacional
Simples Nacional é um regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas.
Ele permite o recolhimento de vários tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia.
A alíquota é diferenciada, variando de acordo com o faturamento, que é separado em faixas de faturamento, até a
receita bruta anual de R$ 4,8 milhões - limite que entrou em vigor em 2018 em atendimento à Lei Complementar
nº 155.
Antes do Simples, pequenos negócios pagavam impostos federais, estaduais e municipais por meio de guias e
datas separadas.
As alíquotas eram também menos favoráveis, por vezes proporcionais às aplicadas a grandes empresas.
Esse regime deu fôlego a empreendedores de diversos setores, que até então aderiam ao Lucro Presumido ou
Lucro Real.
Desde 2007, mais segmentos foram incorporados à lista de atividades e segmentos autorizados a aderir ao regime
simplificado de tributação.
Dois anos depois, com a criação do MEI (Microempreendedor Individual), houve um novo esforço de simplificação,
agora para formalizar negócios tocados por autônomos, com até um funcionário.
Dentro da Lei Complementar nº 123/06, o Simples também é chamado de Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Além da unificação dos tributos, o Simples Nacional se destaca como fator de desempate para empresas que
concorrem a licitações do governo e facilita o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte
do contribuinte.

A empresa 32.855.859/0001-79 - NORTE CENTER, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS
confirma que esta enquadrada no regime do SIMPLES NACIONAL e em seu BALANÇO PATRIMONIAL discrimina em
seu ativo que Possui vendas no valor de R$ 320.624,58 e demonstra em seu passivo em despesas tributarias com
impostos federais R$18.325,59, vejamos o que rege os cálculos de impostos federais.
Veja quais são os impostos pagos no regime Simples Nacional:
• Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
• Contribuição para o PIS/Pasep
• Contribuição Patronal Previdenciária (CPP)
• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

Anexo I do Simples Nacional 2020
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Receita bruta total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.000,00 4,0% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,00 a R$ 4.800.000,00 19,0% R$ 378.000,00

Tão logo que sabemos o faturamento da empresa elencada a cima discriminaremos as seguintes taxas de alíquotas
para seus IMPOSTOS FEDERAIS. Vejamos :
Faturamento : R$ 320.624,58 Faixa de alíquota 7,3% sobre o faturamento, portanto o imposto correto para a
empresa seria de R$23.405,59 ( vinte e três mil, quatrocentos e cinco reais e cinqüenta e nove centavos),
conforme mencionado a cima, com o erro no calculo dos impostos federais o balanço da empresa é invalido para o
certame.
5- 5- EM FACE DISSO, A RECORRENTE REQUER:
A) Acolher as alegações aqui dispostas e desclassificar a empresa declarada vencedora;
B) Caso esse Pregoeiro não reconsidere sua decisão nos termos pleiteados, requer-se seja o presente Recurso
Administrativo devidamente recebido, instruído e encaminhado à autoridade competente, para que o aprecie e, ao



final, lhe dê provimento para anular a decisão que declarou vencedora a empresa 32.855.859/0001-79 - NORTE
CENTER, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS.

Primeiramente destacamos que as razões recursais transcritas acima são infundadas, sendo perceptível o
desespero da recorrente, em obter através dos argumentos falhos em seu recurso o que não conquistou na sessão
de lances, não apresentando preço que lhe colocasse em melhor posição no certame, e em face ao desespero
como é notado nas afirmações proferidas, onde a recorrente demonstra por mais de uma vez o desconhecimento
da documentação prevista no edital bem como a apresentada pela empresa vencedora, tentando distorcer os fatos.

Toda a argumentação presente no recurso é baseada em meras presunções, ilações e indícios, no mais das vezes,
fundados em informações inverídicas, organizadas fora do contexto ou pinçadas à conveniência dos interesses da
Recorrente.

1. Do total atendimento a Qualificação Econômica e Financeira exigida no edital por parte da Recorrida. 

“36.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta, nos seguintes termos:”

Primeiramente é importante deixar claro que a exigência contida no item 36.2 foi atendida na integra, uma vez que
a recorrida apresentou o seu balanço patrimonial conforme exigências do edital vejamos:

A)-BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL E INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS TODOS DEVIDAMENTE ASSINADO POR
PROFISSIONAL HABILITADO, JÁ EXIGÍVEIS E APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVAM A BOA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA LICITANTE, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ITEN 36.2 DO
EDITAL

Observa-se que não há qualquer apontamento realizado pelo licitante, Irresignada, quanto a não apresentação do
Balanço de 2019.

Portanto, apresentado Balanço Patrimonial 2019, atendido todos os índices, não há que se falar em qualquer
irregularidade que possa colocar em questão a habilitação da Recorrida.

Neste contexto, a presente discussão recursal só se presta a nada, a não ser protelar a finalização do procedimento
licitatório, apenas com fundamento em alegações infundadas e vazias.

No que se refere as supostas diferenças apontadas pela Recorrente, não há razão para os argumentos expostos
pela mesma, haja vista que as supostas diferenças apontadas sequer gerariam qualquer benefício ou vantagem à
Recorrida, uma vez que, mesmo que pudesse haver equívocos no balanço, o que não há, pode-se concluir que, em
nada alteraria a sua capacidade econômico-financeira, pois os índices exigidos no edital, ainda assim, estariam
plenamente atendidos.

Portanto, qual o motivo que a Recorrida teria para “mascarar os reais resultados contábeis obtidos”??? 
Ainda que as suposições ventiladas pela recorrente não interfira em nada na qualificação econômica e financeira da
recorrida, uma vez não ser exigência para habilitação, iremos esclarecer conforme afirmações a seguir:

1. “Ocorre que ao analisar tais ALEGAÇÕES, observa-se que são contraditórias as informações nelas apontadas.
Incialmente, o balanço patrimonial referente a 2019 a mesma informa um faturamento total anual discrimina em
seu ativo que Possui vendas no valor de R$ 320.624,58 e demonstra em seu passivo em despesas tributarias com
impostos federais R$18.325,59” 

2. Vejamos no BALANÇO/DRE que não existe esse valor de vendas o que seria o total, e sim apenas esse valor
mencionado pela recorrente REPRESENTA- a conta CLIENTES - CONTAS A RECEBER 

1- A Irresignada na tentativa desesperada erra no momento da indicação do faturamento anual da nossa empresa,
pois ela está indicando a conta CLIENTES - CONTAS A RECEBER e não o valor de faturamento anual conforme pode
ver abaixo e também no balanço tornando a tentativa sem credibilidade e valor recursal: 

CLIENTES - CONTAS A RECEBER
Vendas à prazo 320.624,58 D

No que se refere ao simples nacional por nenhum momento o edital menciona recolhimento o mesmo como deveria
ser sabido que é matéria sigilosa entre a empresa e o fisco, continua sem razão, supostas diferenças apontadas
pela recorrente, pois não poderia dar um valor exato nesse sentido cobrado como se fosse seu papel, logo se vê
que o ano encerra 31/12/2019 e que o faturamento total do mês de dezembro é recolhido apenas em Janeiro até o
vigésimo dia útil do seguinte ano:

Nota-se que a recorrente de forma maliciosa, tenta induzir o i. pregoeiro a erro no seu julgamento, onde afirma
exigências que não estão previstas no edital como regra para fins de habilitação.

Como se observa não tem fundamento algum as afirmações infundadas da recorrente, a qual vislumbra-se, sem
muito esforço, que se trata de afirmações que nem merecem créditos, pois toda documentação apresentada pela
recorrida são idôneas, ONDE COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO DO I. PREGOEIRO A DISPONIBILIDADE DE
APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE ACHAR NECESSÁRIA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, COMO FORMA DE DILIGENCIA, CASO ENTENDA SER NECESSÁRIO, NOS TERMOS
DO § 3º DO ARTIGO 43 DA LEI 8666/93

No mesmo sentido para uma breve conclusão de tudo até aqui exposto a Lei 8.666/93, assim esclarece:



A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, estabelece que:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de
seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes,
e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de
apresentação das propostas;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital
ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que
possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite
realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e
pelos órgãos de controle.
Ademais a Lei 8.666/93 estabelece que:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
Pois bem fato é que a empresa apresentou balanço patrimonial conforme determina a lei.
Ademais observemos o que é o simples nacional...
O simples nacional nada mais é do que a opção de recolhimento de imposto adotado por Micros e Pequenas
Empresas. Para usufruir do regime tributário (simples nacional) empregado pela Lei 123/2006 a empresa
necessariamente precisa ser MPE's. Contudo, a reciproca não é verdadeira. Para ser considerado MPE's não
necessariamente precisa optar pelo simples nacional, explicamos:
Vejamos o que versa a Lei sobre o enquadramento:
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). 
Destarte enquadramento se faz pela receita bruta anual da empresa e não pela opção de recolhimento do imposto,
ou seja, as empresas de Lucro Real ou Lucro Presumido, por exemplo, poderá ser considerada MPEs desde que não
ultrapasse o limite estabelecido por lei.
Acerca do assunto, os juristas Jair Eduardo Santana e Edgar Guimarães discorrem:
“(…) aliada à inexistência de lei que obrigue a ME/EPP a optar pelo Simples Nacional, nos leva a sustentar a tese de
que a obtenção de benefícios nas licitações não está vinculada ao cadastro/registro no simples. Em outras palavras,
determinada ME/EPP, embora preencha todos os requisitos legais para ser enquadrada com Simples Nacional, por
sua decisão poderá permanecer no regime tradicional, não perdendo com isso a possibilidade de gozar dos
benefícios que lhe reserva a lei ” (in Licitações e o novo estatuto da pequena e microempresa: reflexos práticos da
LC nº 123/06, 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 34)
Não há como negar que o princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do princípio da vinculação ao edital.
Por esse princípio, obriga-se a Administração a se ater ao critério fixado no ato de convocação, evitando o
subjetivismo no julgamento. 

Fica claro, portanto, que a Recorrente busca em seu recurso apenas criar o chamado tumulto processual, devendo
a autoridade administrativa aplicar-lhe as sanções e advertências previstas na legislação de regência por sua
conduta temerária que, quiçá, transborda os limites da boa-fé objetiva e da lealdade processual. 

Destarte, requer-se desde já o indeferimento, em sua íntegra, do recurso proposto pela recorrente, haja vista a
inexistência de relevância nas alegações propostas. 

Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho até aqui realizado pela Comissão de Licitação e equipe
técnica, como ressaltar que sua decisão se baseia tão somente no respeito às regras dispostas quando da
publicação do instrumento convocatório, as quais, como se sabe, eram de amplo conhecimento de todos os
participantes no Pregão Eletrônico. 

ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE
TUMULTUAR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ARGUMENTOS INFUNDADOS, QUE SE
ACATADOS, ESTARIA DETURPANDO A FINALIDADE DA LEI DE LICITAÇÕES, QUANDO PREVIU TAL DISPOSIÇÃO. 

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do certame por alegações sem nenhum



fundamento legal deixando de contratar com a Recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto no edital
e na legislação vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, por ser essa mais econômica e
indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a todas as exigências do edital e da legislação em vigor.

DO PEDIDO

Ante o exposto, requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função da inaplicabilidade de
suas parcas alegações, bem como sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que seja mantida a
decisão que declarou a NORTE CENTER, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior homologação do objeto
licitado.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Muaná - Pará, 16 de Julho de 2020.

______________________________________
NORTE CENTER – CNPJ: 32.855.859/0001-79
LUENDER MONTEIRO NUNES
Sócio Administrador
CPF/MF:705.233.922-65
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