
 

 

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

Terceirizados Eireli, alegando, em síntese, que a empresa não tem seria em seu contrato social 

atividade compatível com o objeto do certame e não teria apresentado declaração prevista no Edital, 

razão pela qual sua habilitação seria indevida. 

 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 

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. 

 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. 

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: 

 

 

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 

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

vantajosa para a Administração Pública. 

 Também não merece prosperar a alegação da Recorrente de que não teria sido enviada pela 

Recorrida a Declaração de Não Visitação Técnica, prevista no item 13.2.7 do Edital. A declaração em 

questão foi devidamente enviada pela empresa, juntamente com os demais documentos de 

habilitação, oportunidade na qual a Recorrida declarou, em atendimento ao previsto no item 13.2.7, 

subitem alínea (D) do Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2021, “ter pleno conhecimento das condições 

e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho a ser prestado, assumindo total responsabilidade 

por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças 

técnicas ou financeiras com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE”. 

 A mencionada declaração integra a página 13 da “parte 5” dos documentos de habilitação da 

Recorrida anexados ao portal de compras. 

Resta, portanto, amplamente demonstrado o integral atendimento pelo G4F a todos os 

requisitos do Edital necessários à sua habilitação, não restando configurada qualquer equívoco em 

sua habilitação. 



 

 

O Edital é a lei interna do procedimento licitatório, não podendo ser descumprido pela 

Administração ou pelas licitantes. Trata-se de garantia tanto para o licitante quanto para o 

administrador de que as regras estabelecidas para condução de toda a competição serão as mesmas 

para todos, não podendo ser desrespeitadas, quer por um, quer pelo outro, sob pena de o 

procedimento se tornar inválido e suscetível de correção tanto pela Administração, quanto pelo 

Judiciário. Nesse sentido, é o escólio do mestre Hely Lopes Meirelles para quem, ipsis litteris: 

 

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre 

adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da 

licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às 

propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as 

regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o 

procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou 

entidade licitadora. 

 

Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 

participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, no 

decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se afastasse 

do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. 

O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 

licitantes quanto a Administração que o expediu." (grifou-se) 

Licitação e contrato administrativo. 12ª edição. São Paulo: Malheiros, p. 31. 

 

O Edital que se discute é claro quanto aos requisitos necessários à habilitação das licitantes. 

De tal modo que este vincula a Administração a partir de sua publicidade. Nesse sentido é o 

entendimento da jurisprudência pátria: 

 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO DE 

INABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. IMPETRANTE VENCEDORA. PERDA DE 

OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONFIRMA SEGURANÇA.(...) 2. Consoante dispõe o art. 

41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de 

licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o 

instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos praticados no curso 

da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. É 

vedado à Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou 

inadequadas. 3. O ato que considerou inabilitada a impetrante não atendeu aos 

estritos dizeres do Edital, especificamente na parte que trata da qualificação 

técnica, pois, com a suposta intenção de comprová-la, exigiu da impetrante 

requisito não contido no item 5.2 alínea c : da impetrante foi exigido que 

apresentasse atestados de que a licitante tenha prestado ou esteja prestando 

serviços de limpeza e conservação em vidros do tipo fachada envidraçada. A 

obrigatoriedade prevista no item e alínea em epígrafe, entretanto, não menciona 

que os vidros deveriam ser do tipo fachada envidraçada, do que se dessume que 



 

 

o ato de inabilitação eiva-se de nulidade, já que em desacordo com o Edital. 4. Os 

documentos apresentados pela impetrante (oito atestados de capacidade técnica) eram 

suficientes para atender ao Edital, pois comprovavam, em quantidade e qualidade, que 

a licitante havia prestado os "serviços de limpeza e conservação" de que trata o item 5.2 

alínea c. 5. Preliminar rejeitada. Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF-3 - AMS: 

45306 SP 2000.61.00.045306-8, Relator: JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, 

Data de Julgamento: 22/10/2010, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA D) 

 

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. 

Ora, ilustre pregoeiro, certo é que se a Recorrente tivesse feito melhor leitura e análise dos 

documentos de habilitação de Recorrida, teria percebido a sua total conformidade com o Edital e com 

a legislação e descabimento de seu recurso, poupando o tempo de Vossa Senhoria ao invés de interpor 

recurso meramente protelatório com o nítido caráter de atrasar injustificadamente o andamento regular 

do certame. 

Destarte, não houve qualquer descumprimento às normas do edital ou à lei, 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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