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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
Licitação de referência: Concorrência Pública nº002/2013, Processo 
Administrativo nº113, que tem por objeto a concessão onerosa de uso 
de espaços públicos destinados à exploração comercial de 
fotocopiadoras e lanchonetes. 
Impugnante: Center Cópias Copiadoras. 
 
 Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital 
interposto pela empresa CENTER CÓPIAS COPIADORA E 
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 02.559.225/0001-08, ora denominada 
Impugnante. 
 
I. DA ADMISSIBILIDADE/ TEMPESTIVIDADE 
 
 Nos termos do disposto no art. 41, § 2º, da Lei nº. 8.666/1993, é 
cabível a impugnação do ato convocatório da licitação, por licitante 
interessado, até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública. 
 
 Desse modo, observa-se que a Impugnante protocolou, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no dia 04/07/2013 às 16h44min, e, 
considerando que a abertura da sessão pública do pregão está 
agendada para o dia 07/08/2013, a presente Impugnação apresenta-se 
tempestiva. 
 
III. DA IMPUGNAÇÃO 
 
 O interessado impugna o mencionado edital na seguinte cláusula: 
 
 2.1.1.1 O empresário individual, por ser considerado pessoa física que 

exerce pessoalmente atividade de empresário, não poderá participar do 
certame no item referente às fotocopiadoras. 

 

 Em linhas gerais, a Impugnante alega que o que diferencia pessoa 
física de jurídica é a inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas), sendo assim, segundo seu entendimento, o empresário 
individual é pessoa jurídica. Entretanto, inicia suas razões de 
impugnação afirmando ser compreensível, considerando a peculiaridade 
do objeto, a vedação de participação de pessoa física no item das 
fotocopiadoras. 
 
 A Impugnante prossegue afirmando ser ilegal a vedação da 
participação do empresário individual por infringência ao Art. 3º, § 1º, I, 
da Lei nº 8.666/1993 e Art. 37, XXI, da Constituição Federal, que, em 
síntese, proíbe a Administração Pública de incluir, em editais de 
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licitação, cláusulas desnecessárias ao cumprimento da obrigação e que 
possam restringir a competitividade. 
 
 Por fim, a parte recorrente argumenta que a legislação pertinente 
ao tema considera “tanto a empresa individual como a empresa Eirele 
(Eireli) pessoas jurídicas”, diferenciando-se apenas quanto a 
responsabilidade ser limitada ou não, estando, portanto, autorizadas a 
participar de qualquer procedimento licitatório. 
 
IV. DA APRECIAÇÃO 
 
 Inicialmente, para melhor aclarar a questão e subsidiar o 
julgamento da impugnação faz-se necessário um breve estudo para 
conceituação e diferenciação de institutos próprios do Direito 
Empresarial, a saber: empresário, empresa, empresário individual e 
eireli. 
 
 A legislação brasileira define empresário como sendo a pessoa 
natural ou jurídica que exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Em 
outros termos, a atividade é exercida profissionalmente quando é feita 
com habitualidade e objetiva lucro. Tal conceito encontra-se no Art. 966 
do Código Civil Brasileiro de 2002: 
  
 Art. 966- Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou 
de serviços.1 

 
 Por sua vez, a definição de empresa não se confunde com o 
estabelecimento comercial, o local onde as atividades são exercidas. O 
termo empresa é corretamente empregado quando significar o 
empreendimento, a atividade exercida.  
 
 Se alguém reputa “muito arriscada a empresa”, está certa a forma de se 

expressar: o empreendimento em questão enfrenta consideráveis riscos de 
insucesso, na avaliação desta pessoa.2 

 

 Partindo-se da definição de que empresário pode ser pessoa física 
ou jurídica, temos, no primeiro caso, o empresário individual3 e, no 
segundo, a sociedade empresária ou a empresa individual de 
responsabilidade limitada. O empresário individual é, portanto, pessoa 
física que exerce em nome próprio atividade empresarial.  
 
 A afirmação de que a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) insere, automaticamente, o empresário individual no 
rol das pessoas jurídicas não é verdadeira. Ao empresário individual é 
assegurada a inscrição no CNPJ apenas para que ele possua tratamento 
                                                 
1 Código Civil Brasileiro de 2002. Disponível em: ht tp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406 .htm 
2 Manual de Direito Comercial, Fábio Ulhoa Coelho. E d. Saraiva. 24º ed. Pág 26 
3 Vide: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/  
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tributário de pessoa jurídica, ainda que não o seja. Assim, tal 
empresário obtém benefícios como: movimentação de conta e taxas 
bancárias de pessoa jurídica, apoio de instituições como SEBRAE, 
exercício da atividade de forma legal, etc. 
 
 Ao empresário individual, que anteriormente ao Código Civil de 
2002 denominava-se firma individual, não se aplica o instituto da 
“desconsideração da pessoa jurídica” justamente por tratar-se de 
pessoa física, que responde ilimitadamente com seus bens pessoais no 
caso de falência.  
 
 Em regra, o empresário individual não exerce atividades de 
grande vulto econômico ou alta complexidade, trabalhando com 
negócios de natureza simples, por exemplo: quiosques, revenda de 
produtos importados (sacoleiras, camelôs), produção de salgados, etc. 
 
   (...)negócios de vulto exigem naturalmente grandes investimentos. Além 

disso, o risco de insucesso, inerente a empreendimento de qualquer 
natureza e tamanho, é proporcional às dimensões do negócio: quanto 
maior e mais complexa a atividade, maiores os riscos. Em consequência, 
as atividades de maior envergadura econômica são exploradas por 
sociedades empresárias anônimas ou limitadas, que são os tipos 
societários que melhor viabilizam a conjugação de capitais e limitação de 
perdas (...)4 

 
 Ademais, poderão registrar-se como empresários individuais os 
que se encontram em pleno gozo da capacidade civil (Art. 972, 974 e 
976 do Código Civil de 2002) e os que não são legalmente proibidos de 
exercer empresa (Art. 973 do Código Civil de 2002). 
  
 Com o advento da Lei nº. 12.441/2011, que alterou o Código 
Civil, surgiu uma nova figura no universo jurídico brasileiro: a empresa 
individual de responsabilidade limitada, a eireli. Tal empresa é 
constituída por uma única pessoa, que é a detentora do total do capital 
devidamente integralizado. 
 
 Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será 

constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, 
devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior 
salário-mínimo vigente no País. 

 § 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão 
"EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual de 
responsabilidade limitada. 

 
 A supramencionada lei acrescentou o inciso VI ao o Art. 44 do 
Código Civil, deixando claro que a, também recém criada, eireli está 
inserida no rol das pessoas jurídicas de direito privado, distinguindo-a, 
por óbvio, do empresário individual. A aquisição da personalidade 

                                                 
4 Ibid. pág. 27. 
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jurídica pela eireli ocorrerá com a inscrição dos atos constitutivos no 
órgão competente. 
 
 O objetivo principal da inovação legislativa, que criou a figura da 
eireli, foi realizar a separação do patrimônio da empresa e do particular 
proprietário da empresa. Sendo assim, o patrimônio pessoal do 
empresário estará protegido, já que apenas o patrimônio da empresa 
responderá pelos compromissos assumidos.  
 
 Em caso de insolvência, a empresa individual será submetida ao 
regime falimentar, instituto próprio das pessoas jurídicas, respondendo 
o patrimônio do titular do negócio apenas se for comprovada a fraude. 
Neste caso ocorrerá o fenômeno da “desconsideração da personalidade 
jurídica”. 
 
 Ante o exposto, fica clara a diferenciação entre empresário 
individual e empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), 
sendo o primeiro, pessoa física que exerce em nome próprio atividade 
empresária e o segundo, pessoa jurídica, que goza de todas as 
obrigações e prerrogativas oriundas de sua personalidade. 
 
 Ressalta-se, que ao contrário do que alega a parte, não houve 
uma alteração substancial do instrumento convocatório com a inclusão 
da cláusula editalícia impugnada. O edital, desde a primeira publicação, 
não permitiu a participação de pessoa física no item das fotocopiadoras, 
pelas razões já reconhecidas pela Impugnante, e considerando que o 
empresário individual é pessoa física, o que houve foi apenas um 
esclarecimento da questão. 
 
 Por fim, em resumo: a empresa individual de responsabilidade 
limitada (EIRELI), bem como as demais sociedades empresárias, 
dotadas de personalidade jurídica, poderão participar da licitação tanto 
no item das fotocopiadoras, como das lanchonetes; já o empresário 
individual e demais pessoas físicas somente poderão concorrer no item 
das lanchonetes. 
 
V- DA DECISÃO 
 
 Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, a Comissão 
Permanente de Licitação decide CONHECER da impugnação ofertada 
por CENTER CÓPIAS COPIADORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-
ME e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o Edital nos 
seus devidos termos. 

Gurupi-TO, 10 de julho de 2013. 
 
 

CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Fundação UNIRG 


