
 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Pregão Eletrônico nº 003/2021 
Recorrente: G4F Soluções Corporativas Ltda. 
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE 

 
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.094.346/0001-45, com sede no SRTVS Quadra 701, Bloco "O", Sala 548 – Edifício 

Multiempresarial - Asa Sul, Brasília - DF, 70.340-000, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, 

apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO interposto ao resultado do Pregão Eletrônico em 

epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 
- DA TEMPESTIVIDADE 
 Comprova-se a tempestividade das presentes contrarrazões considerando o prazo para 
apresentação, qual seja o dia 29/07/2021. 
 
- DOS FATOS 
 O presente pregão eletrônico teve por objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços contínuos de apoio administrativo, técnico e operacional à execução dos 

investimentos previstos nos Contratos de Empréstimo firmados junto a Organismos Financeiros 

Nacionais e Internacionais e do Plano de Investimentos em Tecnologia da Informação, por meio de 

alocação de mão de obra exclusiva, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 Inconformada com o resultado da licitação e decisão do pregoeiro que declarou vencedora e 

habilitou a G4F, ora Recorrida, interpôs Recurso Administrativo a empresa Top Service Terceirização 

Eireli, alegando, em síntese, que a empresa não teria observado o disposto no item 10.5.2 do Edital, 

não teria em seu contrato social atividade compatível com o objeto do certame e teria indevidamente 

utilizado o benefício da desoneração da folha. 

 Contudo, as razões recursais apresentadas não merecem prosperar, uma vez que a 

habilitação da Recorrida está em total consonância com a legislação pátria e com o Edital, conforme 

restará facilmente demonstrado. 

- DAS CONTRARRAZÕES 

A) DA OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.5.2 DO EDITAL – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA NO MOMENTO DE PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

Note, senhor pregoeiro, que não existe qualquer embasamento fático ou legal para as 

infundadas alegações da empresa, que nada mais pretende a não ser retardar injustificadamente a 

conclusão do certame e atrapalhar o processo licitatório. 

De início, a Recorrida esclarece que não houve descumprimento ao item 10.5.2 do Edital, 

como erroneamente afirma a Recorrente. Sobre a determinação contida no Edital, é importante 

ressaltar que o item é claro quanto à proibição de identificação de quaisquer das licitantes 



 

 

quando do preenchimento de suas propostas, ou seja, no campo próprio do sistema em que é 

permitida a digitação de valores/palavras. 

Percebe-se, portanto, um erro de interpretação da Recorrente acerca da previsão do item 

10.5.2, já que tal item não trata do arquivo que será anexado no portal de compras e, tampouco, dos 

documentos que farão parte de tal arquivo. A esse respeito, vale lembrar que o pregoeiro não tem 

acesso a tais documentos antes do certame, justamente em cumprimento ao mencionado item. 

Assim, não houve afronta ao item10.5.2 uma vez que a Recorrida, em momento algum, 

se identificou quando do preenchimento da proposta eletrônica, tendo se limitado a preencher 

os campos do portal com as informações ali solicitadas, sem qualquer elemento que permitisse 

a identificação da empresa, nos exatos termos em que determina a lei e o Edital. 

 

B) DA COMPATIBILIDADE DAS ATIVIDADES DESCRITAS NO OBJETO DO CONTRATO SOCIAL 

E CNAE DA EMPRESA COM OS SERVIÇOS LICITADOS 

Igualmente, não merece prosperar a alegação da Recorrente de que a G4F não teria em seu 

objeto social ou CNAE atividade compatível com o objeto do certame. 

 Conforme verifica-se por simples leitura do Contrato Social da empresa, a sua cláusula terceira 

traz de forma detalhada todas as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade empresarial, 

constando expressamente a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e alocação de 

mão de obra especializada: 

 

 Além da expressa previsão em seu contrato social dos serviços que são objeto do presente 

certame, o que por si só já é suficiente e ampara a sua participação, a Recorrida também possui CNAE 

compatível com o objeto da licitação, o qual se encontra descrito sob o código 82.19-9-99, que abarca 

a prestação de serviços de apoio administrativo. 



 

 

A Recorrente nada mais fez do que um control c + control v de informações obtidas por meio 

do site do IBGE, sem trazer qualquer argumento próprio ou fundamentar seu recurso e, pior, sem 

sequer analisar o contrato social da Recorrida, no qual consta de forma clara e objetiva a prestação 

dos serviços que estão sendo contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

 Contudo, em que pese o CNAE da Recorrida trazer atividade compatível com o objeto do 

certame, vale lembrar que as atividades da empresa as quais ela tem permissão de exercer são 

exatamente aquelas previstas no objeto de seu contrato social, conforme determina o art. 997, II, do 

Código Civil. 

 A própria Receita Federal do Brasil já se manifestou no sentido de que o objeto social da 

empresa SEMPRE deve prevalecer sobre o código da CNAE, a saber: 

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. (Grifo nosso) 

 Em mesmo sentido é o entendimento uníssono consolidado no Eg. Tribunal de Contas da 

União, conforme decidido no Acórdão nº 1.203/2011 - Plenário: 

[...] A aferição da compatibilidade dos serviços a serem contratados pela 

Administração Pública com base unicamente nos dados da empresa licitante 

que constam no cadastro de atividades da Receita Federal não encontra 

previsão legal […] 

[…] a unidade técnica reputou como indevido o impedimento de participação da 

licitante no certame, mesmo com esta trazendo em seu contrato social objetivo 

compatível com o objeto desejado (transporte urbano de passageiros e transporte 

urbano de cargas). [...]. (Grifo nosso) 

Desta forma, ratifica-se que não se pode confundir o código da 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, de fato, podem ser exercidas pela empresa. 

Portanto, ainda que não houvesse atividade compatível em seu CNAE, o que não é o caso 

conforme já demonstrado, não haveria qualquer prejuízo à Recorrida, pois seu objeto social prevê de 

forma explícita a prestação dos serviços objeto da presente contratação, o que por si só lhe permite a 

prestação de tais serviços exatamente como determina a lei. 

Não bastassem os argumentos já expostos, com vistas a eliminar qualquer dúvida que possa 

ter a Recorrente, a Recorrida informa que também está cadastrada no Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedor (SUCAF) da Prefeitura de Belo Horizonte e habilitada para prestar os serviços objeto do 

certame, o que ratifica o atendimento a todos os requisitos do Edital, conforme segue: 



 

 

 

 

 

C) DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA (CPRB) 

Note, senhor pregoeiro, que não existe qualquer embasamento fático ou legal para as 

infundadas alegações da empresa, que nada mais pretende a não ser retardar injustificadamente a 

conclusão do certame e atrapalhar o processo licitatório. 

No que se refere à contribuição previdenciária, a G4F Soluções, por ser empresa cuja atividade 

principal é a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – CNAE 62.04-0-00 – Consultoria em 

tecnologia da informação -, é optante do regime da desoneração da folha de pagamento, instituída 

pela Lei nº 12.546/2011, conforme demonstrado em processo licitatório e disposto em sua planilha de 

formação de preços.  

A Recorrente faz alegações infundadas sobre a possibilidade de utilização da desoneração, 

demonstrando o seu total desconhecimento sobre a legislação que rege o benefício e os casos aos 

quais pode ser aplicado. Ora, a empresa deveria ter estudado melhor o tema, pois caso o tivesse feito, 

teria poupado o pregoeiro de analisar e julgar recurso totalmente descabido e que carece de 

fundamentação legal e embasamento fático, atrasando injustificadamente a conclusão do certame. 

A respeito da denominada desoneração da folha de pagamento, trata-se de uma das medidas 

previstas pelo Plano Brasil Maior, que previa a alteração da base de cálculo e das alíquotas relativas 

à contribuição social patronal devida pelas empresas. Foi instituída pela Lei nº 12.546/2011 e 

regulamentada e normatizada pelo Decreto 7.828/2012 e Instrução Normativa RFB 1.436/2013. 

A partir do dia 1º de dezembro de 2015, por força da Lei 13.161/2015, que alterou a Lei nº 

12.546/2011, a aplicação do benefício da desoneração é facultativa, ou seja, o contribuinte pode 

escolher a opção mais econômica para a empresa, se pela forma tradicional (contribuição sobre a folha 

de pagamento) ou se pela forma desonerada (contribuição sobre a receita). 

Nos termos do art. 7º da Lei nº 12.546/2011, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, 

em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, “as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4º e 5º do art. 14 da Lei no 



 

 

11.774, de 17 de setembro de 2008”. A Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, por sua vez, dispõe 

que:  

Art. 14.  As alíquotas de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991, em relação às empresas que prestam serviços 
de tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e 
comunicação - TIC, ficam reduzidas pela subtração de 1/10 (um décimo) do 
percentual correspondente à razão entre a receita bruta de venda de serviços para 
o mercado externo e a receita bruta total de vendas de bens e serviços, após a 
exclusão dos impostos e contribuições incidentes sobre a venda, observado o 
disposto neste artigo. 

(...) 

§ 4º  Para efeito do caput deste artigo, consideram-se serviços de TI e TIC: 

I - análise e desenvolvimento de sistemas; 

II - programação; 

III - processamento de dados e congêneres; 

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; 

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 

VI - assessoria e consultoria em informática; 

VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços 
de suporte técnico em equipamentos de informática em geral; e  

VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

IX - execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de 
dados de gestão empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos 
de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais  

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços 
de call center e àquelas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento 
ou projeto de circuitos integrados.       
 

Convém ressaltar que a opção ou não pelo Regime de Tributação Diferenciada é da empresa, 

que, após realizar a escolha, será a ela sujeita por todo o ano fiscal, independentemente se sua escolha 

será ou não mais vantajosa. Esse enquadramento independe, portanto, da natureza de um 

determinado contrato firmado, mas sim da atividade principal da empresa.  

Nesse sentido, o art. 17 da IN RFB nº 1436/13 estabelece que a empresa que tiver por 

atividade econômica principal aquelas consideradas como desoneradas, tendo como CNAE principal 

essa atividade, poderá beneficiar-se do regime diferenciado, desde que tenha feito essa opção, confira-

se:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22iii


 

 

Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição 
previdenciária sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao 
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal. 

§ 1º O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade 
econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades 
constantes no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida 
ou esperada. 

(...) 

§ 4º Para fins do disposto no caput, a base de cálculo da CPRB será a receita bruta 
da empresa relativa a todas as suas atividades, não lhes sendo aplicada a regra de 
que trata o art. 8º. 

Tal disposição tem origem nos §§ 9º e 10º do art. 9º da Lei nº 12.546/2011, in verbis: 

Art. 9º (...) 

§ 9º As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre 
a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao 
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua 
atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou 
esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1º.   

§ 10. Para fins do disposto no § 9º, a base de cálculo da contribuição a que se 
referem o caput do art. 7º e o caput do art. 8º será a receita bruta da empresa 
relativa a todas as suas atividades. 

OBSERVE-SE QUE O ÚNICO REQUISITO DISPOSTO NESSE NORMATIVO PARA 

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO REGIME DIFERENCIADO É QUE A ATIVIDADE 

PRINCIPAL EXERCIDA PELA EMPRESA SEJA CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE 

DESONERADA.  

Deste modo, a Recorrida encaminhou declaração de que fez a opção pela tributação 

substitutiva e que recolhe a contribuição previdenciária na forma do caput dos arts. 7º da Lei nº 

12.546, de 2011. 

Não há, portanto, impeditivo legal a vedar que determinada pessoa jurídica, enquadrada no 

regimento desta lei de desoneração tributária, exerça outras atividades econômicas, caso em que o 

cálculo da contribuição previdenciária será a receita bruta de todas as atividades desempenhadas, não 

importando se as atividades secundárias são ou não contempladas pela desoneração da folha de 

pagamentos. 

Nesse sentido, o Voto do Ministro João Augusto Nardes, no julgamento do Acórdão 480/2015 

do Tribunal de Contas da União é esclarecedor:  

7. A Beltis encontra-se apta a prestar os serviços objeto do certame uma vez 
cadastrada no CNAE (Código e Descrição das Atividades) secundário 78.10-8-00 
(Seleção e agenciamento de mão-de-obra), conforme atesta o documento inserto 
à peça 4, p. 103. 



 

 

8. Também não vislumbro irregularidade em seu enquadramento no regime de 
desoneração da folha de pagamentos, tampouco como isso possa ter violado a 
isonomia na licitação. 

9. Figura a citada empresa como sujeito passivo da obrigação tributária relativa à 
CPRB por força do disposto no art. 8º, § 3º, inciso I, da Lei 12.546/2011: 

Art. 8º Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas 
e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em 
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos 
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, 
nos códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

(...) 

§ 3º O disposto no caput também se aplica às empresas: (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 2012) 

(...) 

XII - de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei; (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 2013) 

10. O Anexo II da lei contempla a atividade principal da licitante vencedora 
(CNAE 47.51-2-01), constante de seu cadastro nacional como pessoa jurídica 
(documento à peça 4, p. 103). 

11. Não há impeditivo legal – como seria lógico supor – a que determinada 
pessoa jurídica, enquadrada no regimento desta lei de desoneração tributária, 
exerça outras atividades econômicas. Nesses casos, a Lei 12.546/2011, em 
seu art. 9º, § 9º, regulou uma forma diferenciada de cálculo da CPRB, 
incidente apenas sobre a receita proveniente da atividade principal da 
empresa: 

§ 9º As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária 
sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver 
vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o 
CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior 
receita auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1º. 
(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 

§ 10. Para fins do disposto no § 9º, a base de cálculo da contribuição a que se 
referem o caput do art. 7º e o caput do art. 8º será a receita bruta da empresa 
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 

12. Como se nota, relação não há com a hipótese do art. 7º, inciso I, da Lei 
12.546/2011, sujeita ao rol de serviços de TI e TIC previsto no art. 14, § 4º, da 
Lei 11.774/2008. Ademais, ainda que aquela empresa estivesse vinculada ao 
aludido regime de tributação com fundamento nessa situação, não haveria 
prejuízo à sua participação no certame pelo fato de exercer atividade 
secundária compatível com o objeto licitado, conforme esclarecido acima. 

-III- 



 

 

13. Em vista da presente apreciação de mérito da matéria, e ante a ausência de 
plausibilidade do direito invocado pela representante, está prejudicado o pedido de 
medida cautelar constante da peça representativa, consistente na suspensão do 
certame antes da assinatura do contrato. 

14. Além disso, as provas dos autos denotam que a representação foi protocolada 
em 6/2/2015 e o contrato assinado em 4/2/2015, portanto, em data anterior, o que 
afasta de antemão o perigo da demora viabilizador da cautelar suscitada pela 
demandante. 

Pelo exposto, acompanhando, no essencial, o parecer da unidade técnica, VOTO 
no sentido de que este Tribunal aprove a minuta de acórdão que submeto à 
apreciação. 

(TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de 
março de 2015. Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES).  

Esse entendimento também fora firmado no Parecer nº 

011/2016/CPLP/DEPCPMSI/PGF/AGU:  

33. Quando a sujeição ao regime de desoneração da folha de pagamentos estiver 
atrelada ao enquadramento da atividade econômica na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0), deverá ser considerado apenas a atividade 
principal e, nestas hipóteses, a base de cálculo da contribuição previdenciária será 
a receita bruta de todas as atividades desempenhadas pela empresa (pouco 
importando se as atividades secundárias são ou não contempladas pela 
desoneração da folha de pagamentos). É o que deixam claro os §§9º e 10 do art. 
9º da Lei nº 12.546/2011. (...) 

Dessa forma, o julgamento da proposta e a apreciação da planilha de composição de custos 

deve ser orientada a partir das informações prestadas pelas licitantes e por dados objetivos constantes 

dos autos, cuja regularidade restou comprovada pela Recorrida.  

A esse respeito, é importante destacar abaixo excerto da decisão de recurso administrativo 

interposto em face do julgamento do Pregão Eletrônico nº 050/2018, promovido pelo Senado Federal:  

Em relação à (in)adequação do benefício de desoneração da empresa INTELIT 
SERVICE, insta frisar que o julgamento da proposta e a apreciação da planilha de 
composição de custos deve ser orientada a partir das informações prestadas pelas 
licitantes, sob as penas da lei, e por dados objetivos constantes dos autos. 
Conforme informado pela empresa em mensagem enviada no chat no dia 
08/06/2018, às 16:13hs, o benefício da desoneração estaria fundamentado no 
art. 7º-A da Lei nº 12.546/2011, que estabelece a possibilidade de adoção da 
"alíquota da contribuição sobre a receita bruta" de 4,5% para as empresas 
referidas no art. 7º da mesma lei. No caso, a INTELIT, em razão de seu CNAE 
preponderante, estaria enquadrada no inciso I do art. 7º da Lei nº 12.546/2011. 
Tal informação é facilmente verificável a partir da relação de atividades 
relacionadas no Anexo 1 da Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013. Nesse 
viés, considerando o disposto no art. 4º, incisos II e III, da Instrução Normativa RFB 
nº 1.436/2013 [“Art. 4º A CPRB deverá ser: [...] II - informada na Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); e III - recolhida em Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 
ao da competência em que se tornar devida”], em caráter de diligência, foi solicitado 
à empresa INTELIT SERVICE que apresentasse a DCTF (Declaração de Débitos 



 

 

e Créditos Tributários Federais) e o DARF (Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais) referentes ao exercício de 2018, como forma de comprovar a 
operacionalização da opção de desoneração junto à Receita Federal Brasil. Em 
atendimento à tal solicitação, os documentos apresentados foram disponibilizados 
no Portal da Transparência do Senado Federal, no link: 
<http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/download-
detalhamento.asp? 
codDetalhamento=35605&nomArquivo=DARF%20e%20DCTF%20-
%20INTELIT.pdf>. Constata-se, a partir das DCTF´s dos meses de janeiro, 
fevereiro, março e abril de 2018, a opção pela “apuração da contribuição 
previdenciária sobre receitas”, cujos valores são confirmados pelos 
respectivos DARF´s, com código nº “2985”, correspondente à denominação 
CPRB (vide link: < 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-
edemonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-
federais/tabelas-de-codigos-extensoes/cpss-cprb>). 

Portanto, além de direto fundamento legal para autorizar a opção da INTELIT 
SERVICE pela desoneração, a formalização junto à Receita Federal do Brasil 
(conforme faz prova as DCTF´s e DARF´s apresentadas) faz incidir a 
presunção da adequação de tal enquadramento, de modo que a desconstituição 
de tal presunção somente será admitida mediante prova cabal em sentido contrário, 
o que não se observa nas simples argumentações e alegações da Recorrente 
SERVEGEL. Acerca da observância do disposto no §1º do art. 9º da Lei nº 
12.546/2011, conforme pugnou a Recorrente SERVEGEL, é preciso observar 
a incidência objetiva do §9º do mesmo artigo: “As empresas para as quais a 
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela 
contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento 
no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade 
principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, 
não lhes sendo aplicado o disposto no §1º”. Ou seja, o próprio §9º afasta a 
incidência do §1º caso o benefício da desoneração tenha se baseado no 
CNAE preponderante da empresa (como se observa em relação à INTELIT). 
Destarte, cai por terra toda a fundamentação legal que calcou a argumentação 
da SERVEGEL acerca da suposta inadequação da desoneração da INTELIT. 
Para tanto, é oportuno reforçar a presente conclusão com as premissas adotadas 
no voto do Min. Augusto Nardes no bojo do Acórdão TCU nº 480/2015-Plenário: “A 
tese objeto deste questionamento é a de que a Beltis enquadrou-se como 
beneficiária do regime de desoneração da folha de pagamentos na condição de 
empresa do ramo de TI (Tecnologia da Informação), em atenção ao art. 14 da Lei 
11.774/2008 – mencionado no art. 7º, inciso I, da Lei 12.546/2011 –, que 
estabelece, em seu § 4º, rol taxativo dos serviços de TI e de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação), e, portanto, não poderia se utilizar desse regime em 
licitação cujo objeto é incompatível com os serviços listados pela lei, por 
caracterizar vantagem indevida em descompasso com o princípio da isonomia [...] 
7. A Beltis encontra-se apta a prestar os serviços objeto do certame uma vez 
cadastrada no CNAE (Código e Descrição das Atividades) secundário 78.10-8-00 
(Seleção e agenciamento de mão-de-obra), conforme atesta o documento inserto 
à peça 4, p. 103. 8. Também não vislumbro irregularidade em seu enquadramento 
no regime de desoneração da folha de pagamentos, tampouco como isso possa ter 
violado a isonomia na licitação [...] 11. Não há impeditivo legal – como seria lógico 
supor – a que determinada pessoa jurídica, enquadrada no regimento desta lei de 
desoneração tributária, exerça outras atividades econômicas. Nesses casos, a Lei 
12.546/2011, em seu art. 9º, § 9º, regulou uma forma diferenciada de cálculo da 
CPRB, incidente apenas sobre a receita proveniente da atividade principal da 
empresa [...] 12. Como se nota, relação não há com a hipótese do art. 7º, inciso I, 
da Lei 12.546/2011, sujeita ao rol de serviços de TI e TIC previsto no art. 14, § 4º, 
da Lei 11.774/2008. Ademais, ainda que aquela empresa estivesse vinculada ao 



 

 

aludido regime de tributação com fundamento nessa situação, não haveria prejuízo 
à sua participação no certame pelo fato de exercer atividade secundária compatível 
com o objeto licitado, conforme esclarecido acima”.  

O objeto do referido pregão tratava-se de “contratação de empresa para prestação de serviços 

de apoio administrativo, nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do 

Senado Federal, com a disponibilização de mão de obra qualificada para o atendimento das 

necessidades do Senado Federal, durante 12 (doze) meses consecutivos”, não enquadrada, pois, na 

Lei nº 12.546/2011.  

Todavia, foi contratada para prestar os serviços ali previstos a empresa Intelit Service Ltda., 

empresa especializada em Tecnologia da Informação, também optante do regime diferenciado de 

contribuição, nos termos alhures transcritos.  

Nesse mesmo sentido, cita-se também o Pregão Eletrônico nº 035/2018, promovido pelo 

Tribunal de Contas da União, que tinha por objeto a “contratação de serviços auxiliares à execução de 

atividades relacionadas a educação, cultura e biblioteconomia nas dependências do Tribunal de 

Contas da União - TCU, em Brasília-DF, em regime de empreitada por preço global, conforme 

especificações constantes dos Anexos I e II” e que também efetuou contratação de empresa de 

Tecnologia optante do regime diferenciado de contribuição, acolhendo-se, da mesma forma, a 

declaração. 

Cumpre ressaltar que a G4F é empresa especializada em Tecnologia da Informação que 

disponibiliza para o setor público e privado os serviços de consultoria e gestão integrada de serviços, 

projetos, estratégia e processos de tecnologia da informação e telecomunicações, além de capacitação 

profissional diferenciada e reconhecida por organismos internacionais, em gestão de projetos, gestão 

de serviços de TI, segurança da informação e governança de TIC. 

Não obstante, para fins de desoneração da folha de pagamento, são válidos os serviços 

prestado na área de Tecnologia da Informação, ainda que prestados em regime de cessão de mão 

de obra. A própria legislação regente às empresas optantes do regime de desoneração da folha de 

pagamento estabelece alíquota diferenciada para retenção nesses casos.  

Com efeito, o art. 9º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013, que dispõe sobre a 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), destinada ao Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), devida pelas empresas referidas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 

de 2011, estabelece que “no caso de contratação de empresas que estejam sujeitas à CPRB para 

execução de serviços mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, 

de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor 

bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços”, confira-se:  

Art. 9º-A A partir de 1º de setembro de 2018, no caso de contratação de empresas 
que estejam sujeitas à CPRB para execução de serviços mediante cessão de mão 
de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, a empresa 
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitida por empresas: 



 

 

I - prestadoras de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC); 

Essa disposição também encontra previsão na própria Lei nº 12.546/2011, que assim 

estabelece: 

 
Art. 7º   (...) Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o valor da receita 
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, 
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput  do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:      
(...) 
§ 6º  No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos 
no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, e para fins de elisão da responsabilidade solidária 
prevista no inciso VI do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa 
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor 
bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços. (Redação dada pela Lei 
12.995/2014) 
 

Como já relatado, a Recorrida encaminhou declaração de que a empresa fez a opção pela 

tributação substitutiva e que recolhe a contribuição previdenciária na forma do caput dos arts. 7º da 

Lei nº 12.546, de 2011, sendo esta declaração o meio legalmente previsto para comprovação da 

opção pela tributação substitutiva perante a terceiros, a teor do §6º do art. 9º da IN RFB nº 

1.436/2013.  

Assim é que não houve qualquer irregularidade com o enquadramento da empresa ao 

desonerar sua folha, ainda que, nesta contratação, possa exercer atividades secundárias não 

abarcadas pelo regime diferenciado de contribuição. 

Veja-se, portanto, que se exige, para o presente pregão, que as empresas optantes do regime 

substitutivo de apuração das contribuições previdenciárias retratem em suas planilhas de custos o 

benefício da desoneração, exatamente porque este é o retrato fiel de seus efetivos custos.  

Ante o exposto, considerando o registro de atividade principal compatível com a lei instituidora 

do benefício e a declaração apresentada, A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NO CERTAME NÃO O 

MACULA, NEM VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, POIS NÃO IMPÕE QUALQUER VANTAGEM 

INDEVIDA À EMPRESA, CONFORME JÁ ANALISADO PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, no Acórdão nº 480/2015: 

O atendimento à legislação tributária no tocante ao enquadramento de pessoa 
jurídica no regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, nos 
termos da Lei 12.546/2011, não impõe vantagem indevida - e, portanto, não 
viola o princípio da isonomia - em licitação pública desde que haja 
compatibilidade entre os serviços licitados e os constantes do cadastro de 
atividades econômicas do proponente. (Sumário - acórdão 480/2015 – Plenário)  

Ao contrário do que tenta fazer parecer a qualquer custo a Recorrente, por meio de suas 

alegações sem fundamentação jurídica e, pior, desmerecendo o trabalho realizado pelo Ilustre 

Pregoeiro, que cuidadosamente analisou toda a documentação de habilitação enviada, não há que se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art22iii


 

 

falar em descumprimento do Edital, sendo evidente o fato de que a proposta da Recorrida é a mais 

vantajosa para a Administração Pública. 

 Portanto, não existindo quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de utilização do benefício da 

desoneração da folha pela Recorrida e considerando, ainda, a detalhada análise feito pelo pregoeiro 

de toda a documentação apresentada, especialmente no que tange à proposta e valores apresentados 

pela G4F, resta demonstrada a total exequibilidade de seu preço, não merecendo guarida as 

infundadas alegações da Recorrente. 

Note que a Recorrente tenta fundamentar seus absurdos recursais e total desconhecimento 

da legislação e aplicabilidade do benefício da desoneração da folha sem trazer aos autos qualquer 

subsídio legal que sustenta sua infundada tese, o que corrobora com a total falta de credibilidade e 

fundamentos de seu recurso. 

Importante frisar que toda a documentação apresentada foi minuciosamente analisada por V. 

Senhoria, de modo que não pairam dúvidas quanto ao pleno atendimento pela Recorrida dos requisitos 

exigidos para sua habilitação, exatamente como determinam o Edital e a Lei. 

Destarte, não houve qualquer descumprimento às normas do edital, razão por que não 

merecem guarida as razões recursais. 

 

- DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, em estrita observância aos princípios da legalidade e vinculação ao 

instrumento convocatório, requer: 

 

a) Seja dado provimento às presentes contrarrazões pela tempestividade, oportunidade e 

legalidade; 

b) Seja mantido o mérito da decisão do Pregoeiro que declarou habilitada e vencedora do 

certame a empresa G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 28 de julho de 2021. 
 

 

 

 

G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. 

Matheus Falcão Lacerda 

Diretor de Negócios 
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