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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) SECRETÁRIO (A) ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Pregão Eletrônico nº 409/2022

HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
07.094.705/0001-64, com endereço sede na Rua Pires Do Rio, quadra 21, lote 09, no setor Jardim da Luz, na
cidade de Aparecida de Goiânia, CEP: 74.915-185, e-mail: adm@hospshop.com, neste ato representado por seu
representante in fine assinado, vem ante a Vossa Senhoria, apresentar CONTRARRAZOES AO RECURSO
ADMINISTRATIVO, proposto por GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA, já
qualificada nos autos do processo em epígrafe, pelos fatos e motivos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A empresa GTMED, ora Recorrente, foi desclassificada no Pregão Eletrônico nº 409/2022 cujo objeto consiste na
Registro de preços para futura aquisição de de materiais de consumo "LUVAS e EPIS" - (Materiais Médico-
Hospitalares/Penso - protetor facial (face shield) reutilizável, óculos de proteção armação na cor preta, luva
cirúrgica descartável estéril, luva de procedimento descartável não estéril, luva nitrílica longa, pró-pé descartável e
outros) - EXERCÍCIO 2022" visando atender as demandas do Fundo Estadual de Saúde – RO.
A desclassificação se deu em virtude de ter, a Recorrente, ultrapassado o faturamento de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oito cento e mil reais), limite estabelecido para classificação de microempresa, que permite o tratamento
diferenciado destinado às microempresas e empresas de pequeno porte.

II – DO MÉRITO

2.1 – DA CORRETA DESCLASSIFICAÇAO DA RECORRENTE.

A Recorrente lança mão do §9º-A, do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, para tentar confundir o Vosso
Julgamento quando for analisar o recurso interposto pela mesma.

Todavia, é o presente para esclarecer a confusão na análise da legislação e, assim, evitar qualquer possibilidade de
interpretação equivocada da Lei.
O artigo 3º da Lei complementar traz a definição do que é microempresa e empresa de pequeno porte, bem como,
seus incisos I e II, trazem os limites mínimos e máximos para que a empresa seja enquadrada no regime jurídico
de microempresa e empresa de pequeno porte, a saber:
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). Grifo
nosso.

Da leitura do inciso II, extraímos a literalidade da vontade do Legislador pátrio em estabelecer um limite para o
enquadramento em empresa de pequeno porte. Desta forma, não existe qualquer limite extra que permite a
empresa de faturar e, ainda assim, permanecer no enquadramento de empresa de pequeno porte e se aproveitar
do regime jurídico diferenciado.
Seguindo na análise, o Legislador previu as consequências jurídicas para quando a empresa exceder os limites
estabelecidos, nos incisos citados acima. Nesse sentido, o §9º, do já citado artigo 3º, a saber: exclusão do regime
jurídico diferenciado, já no mês subsequente ao que tiver o excesso e, ainda, ao regimente tributário unificado,
previsto no artigo 12, da referida Lei, contudo, nos parágrafos 9º-A, 10 e 12, também trouxe exceções ao
momento em que essa exclusão ocorreria, senão vejamos:

§ 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.

§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado
em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput. 

§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassar o limite
proporcional de receita bruta de que trata o § 2o estará excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com efeitos retroativos ao
início de suas atividades.

(...)
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à
receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo, hipótese em
que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente. Grifo nosso.
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Como se verifica, da leitura dos parágrafos 9º e 9º-A, ocorrendo o excesso superior a 20% (vinte por cento), a
exclusão deverá ocorrer de forma imediata, já no mês subsequente. Quando o excesso até 20 % (vinte por cento)
do limite estabelecido no caput do inciso II, a exclusão será no ano-calendário subsequente.
In casu, é fato que a empresa ultrapassou o limite estabelecido na lei e, portanto, levando-se em conta a previsão
legal do §9º-A, da Lei Complementar nº 123/2006, como o excesso se deu no ano-calendário 2021, no ano-
calendário subsequente a mesma é excluída do regime jurídico diferenciado e, portanto, foi acertada a decisão da
Comissão de Licitação. 
Qualquer tentativa de dar interpretação diversa a literalidade da Lei deverá ser coibida porque pode ser
enquadrada como evidente má-fé processual.

III – DO PEDIDO

Em face de todo o exposto, requer que esta Comissão de Licitação negue provimento ao recurso interporto pela
empresa GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA posto que o pedido carece
de legalidade. 
Ressalta que dar provimento a pretensão da Recorrente é afronta direta a Lei e, portanto, ao princípio da
Legalidade previsto na Constituição Federal.

Nestes termos,
Pede Deferimento
Aparecida de Goiânia (GO), 07 de novembro de 2022.

LUCAS FRANCO CUNHA
CPF: 019.438.001-70
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