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ILMA. SRA. PREGOEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE 

 

Pregão Eletrônico nº 003/2021 

Processo nº 04.000.052.21.6 

 

CRESCER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME, empresa de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 05.118.764/0001-08, com sede na Rua Cabiúna, n.º 20, bairro Santa 

Cruz, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.150-280, por seu representante legal, vem, 

respeitosamente, no prazo legal, apresentar suas RAZÕES DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, Processo nº 04.000.052.21.6, 

pelos fatos e fudamentos a seguir expostos: 

 

1- DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, por intermédio da Comissão de 

Licitação tornou público para conhecimento dos interessados, que realizaria licitação, 

na modalidade PREGÃO, em sua forma eletrônica, do tipo menor preço, objetivando 

a contratação de empresa especializada para serviços contínuos de apoio 

administrativo, técnico e operacional por meio de alocação de mão de obra 

exclusiva no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

No referido processo a empresa G4F Soluções foi declarada vencedora 

indevidamente, uma vez que não obedeceu aos termos da legislação, conforme será 

demonstrado a seguir: 

 

2. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

  

Portanto, inteira e claramente demonstrada está a tempestividade do presente 

recurso, vejamos: 

 

Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, contados do 

término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes 

ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
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começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

Na data de 21/07/2021 às 14:36 hs. a pregoeira declarou vencedora a empresa G4F 

Soluções Corporativas Ltda. Em seguida foi aberto o prazo para as empresas que 

quisessem manifestar a intenção de recurso fizessem. A recorrente manifestou sua 

intenção de recorrer sob a justificativa de que a proposta apresentada pela recorrida 

estava em desacordo com o edital e legislação. 

 

3. PROPOSTA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. 

 

A recorrente entende que a recorrida possui vícios ante os diversos erros e 

incongruências quanto ao Edital, bem como o não cumprimento da legislação 

vigente, em detrimento dos princípios basilares da Lei Geral de Licitação. 

 

Sobressai o entendimento da recorrente quanto a vinculação das obrigações dos 

participantes em relação aos itens do Edital e do Termo de Referência, portanto, todos 

os participantes do certame devem obedecer às regras e requisitos para contratação 

pela Administração Pública.  

 

Observamos que a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., apesar de ser 

declarada vencedora do certame deve ter sua classificação revogada, haja vista 

que utilizou, em sua proposta, o benefício da desoneração da folha de pagamento 

sem a devida comprovação de documentos. Ocorre que a prestação de serviços de 

terceirização de mão de obra, não está amparada pela desoneração, e para usufruir 

do referido benefício a empresa precisaria atender e comprovar alguns requisitos, 

esses, não atendidos durante a fase de aceitação da proposta de preços.  

 

Desta feita, a empresa recorrida não demonstrou o atendimento integral dos requisitos 

para utilização da desoneração da folha, mormente com relação a apresentação de 

documentos para comprovação da possibilidade de utilização da desoneração da 

folha. O Descumprimento das cláusulas implica a desclassificação da proposta da 

empresa recorrida, por se tratar de ofensa Constitucional, nos termos dispostos pelo 

artigo 37, XXI, da Constituição Federal, conforme destacamos abaixo: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações  

 

Ora, o benefício da desoneração da folha permite que algumas empresas optem 

pela substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, em 

conformidade com a Lei nº 12.546/2011 (alterada pela Lei 13.670/2018).  

 

A prestação de serviços de terceirização de mão de obra, não está amparada pela 

desoneração da folha. A recorrida obteve vantagem indevida sobre as demais 

empresas participantes e feriu o princípio isonômico da licitação, uma vez que não 

comprovou estar apta a usufruir de tal benefício tributário, em atendimento a 

legislação especifica.  

 

Contudo, ainda que houvesse possibilidade da recorrida usufruir deste benefício no 

presente certame, deveria comprovar que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 

9º, §5º ao § 7º e §9º da Lei 12.546/2011. Conforme podemos destacar abaixo: 

 

Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei: 

§ 5º O disposto no § 1º aplica-se às empresas que se dediquem a outras atividades, 

além das previstas nos arts. 7º e 8º, somente se a receita bruta decorrente de outras 

atividades for superior a 5% (cinco por cento) da receita bruta total; 

§ 6º Não ultrapassado o limite previsto no § 5º, a contribuição a que se refere o caput 

dos arts. 7º e 8º será calculada sobre a receita bruta total auferida no mês. 

§ 7º Para efeito da determinação da base de cálculo, podem ser excluídos da receita 

bruta: (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência: 

I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Incluído pela Lei 

nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência. 
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II – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência. 

III - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se incluído na receita bruta; e 

(Incluído pela Lei nº 12.715, de2012) Produção de efeito e vigência. 

IV - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos 

serviços na condição de substituto tributário(...) 

§ 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. 

Infere-se, portanto, do exposto acima que a empresa deveria ter apresentado os 

seguintes documentos: 

a) Comprovar que fez a opção de recolher a contribuição previdenciária incidente 

sobre o valor da receita bruta, em substituição às incidentes sobre a folha de 

pagamento; 

b) Possuir a maior receita auferida oriunda da atividade econômica desonerada, (art. 

9º, § 9º da Lei nº 12.546/2011). 

c) Comprovar que o faturamento com atividade alheia à desoneração não supera 5% 

do faturamento principal declarado (art. 9º, § 5º da Lei nº 12.546/2011). 

 

Destacamos que a oferta do menor preço não significa necessariamente, a melhor 

proposta, tampouco deve ser a aplicada a tese da oferta mais vantajosa para a 

administração pública, pois existe a possibilidade de a proposta ser, na verdade, uma 

ilegalidade em razão da ausência de documentos comprobatórios.  

Assim, conforme a Lei 8.666/1993, art. 48, inciso I, a recorrida deve ser desclassificada: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

 

Diante dos fatos e fundamentos expostos no presente recurso, resta evidenciado que 

o não atendimento à legislação vigente é motivo suficiente para desclassificação da 

recorrida, por clara infração aos preceitos editalícias.  
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A jurisprudência, inclusive, segue o mesmo entendimento do presente recurso, 

conforme podemos destacar abaixo: 

 

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE 

LEGITIMIDADE. I. Segundo consta nos autos, a agravante foi desclassificada do Pregão 

Eletrônico, destinado à contratação de serviços de vigilância, por desatender à 

exigência constante no edital. II. In casu, deve prevalecer a presunção de legalidade 

e legitimidade em favor do ato administrativo impugnado, uma vez que é 

incontroversa a ausência de um dos documentos exigidos no edital, nem há notícia 

de prévia impugnação aos termos desse regramento. TRF-4 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AG 50248179320204040000 5024817-93.2020.4.04.0000 (TRF-4) 

Jurisprudência• Data de publicação: 09/09/2020. Confirmadas as alegações da 

recorrente, há potencial risco de inexecução ou execução insatisfatória do contrato 

em razão da suposta utilização de desoneração tributária indevida. Nesse sentido, 

requer-se o recebimento e processamento do presente recurso, para no mérito, 

declarar desclassificada a proposta apresentada, retornando as fases do Pregão, aos 

moldes de toda fundamentação a seguir apresentada.  

 

Reforçando, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.812, DE 28 DE JUNHO DE 2018 

que alterou a IN RFB n°1.436/2013, somente podem optar pela desoneração da folha 

de pagamento as empresas que produzem os produtos, prestam serviços ou tenham a 

atividade principal enquadrada nos termos dos Anexos IV e V, da IN RFB n° 

Nº1.812/2018. Assim destacamos: 

"Art. 1º Até 31 de dezembro de 2020, as contribuições previdenciárias das empresas 

que desenvolvem as atividades relacionadas nos Anexos I e IV ou produzem os itens 

listados nos Anexos II e V incidirão sobre o valor da receita bruta, em substituição às 

contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos 

incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, observado o 

disposto nesta Instrução Normativa e aplicando-se: 

I - os Anexos I e II para fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2018; e 

II - os Anexos IV e V para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 2018. 

 

Ocorre que a prestação de serviços de terceirização de mão de obra, não está 

amparada pela desoneração, e para usufruir da desoneração a empresa precisa 
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atender e comprovar alguns requisitos, esses não atendidos durante a fase de 

aceitação da proposta de preços.  

 

Portanto, a empresa recorrida não está apta à utilização da desoneração da folha de 

pagamento, conforme a legislação supramencionada. Note-se que, a lei 8.666/1993 

determina que a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos, dentre eles, o da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Diante do patente vício dos atos realizados na presente licitação, resta clara a 

aplicação das Súmulas do STF quanto a possibilidade de a Administração pública 

anular seus próprios atos, assim destacamos abaixo: 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial. Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal. 

 

Portanto, se faz necessária a desclassificação da empresa G4F Soluções Corporativas 

Ltda., tendo em vista as irregularidades apontadas no presente recurso.  

 

4. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

 

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório está insculpido no artigo 41, 

da Lei 8.666/93, que determina: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada. 

Ao comentar o art. 41 acima transcrito, o Prof. Marçal Justen Filho, em sua obra 

“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, ensina: 

“O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive 

através dos instrumentos de controle interno da Administração Pública”. (pág. 382). 

No dizer do saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles, em sua obra “Licitação e Contrato 

Administrativo”, “Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital, porque é 

a lei interna da concorrência e da tomada de preços” (pág. 88). 
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O pregoeiro está adstrito ao respeito da legalidade dos seus atos, bem como o 

devido respeito às normas Editalícias.  

 

Portanto, deve ser revogada a sua decisão que habilitou e classificou a recorrida. 

 

5. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA 

 

Após análise das irregularidades, é necessário analisar suas consequências no mundo 

jurídico. Dessa forma podemos citar o Princípio da Isonomia contido na Constituição 

Federal ao qual claramente a empresa em questão violou: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...). 

 

Quanto ao caso em questão, assim disciplina a Lei n° 8666/93: 

 

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.  

 

6. DO PEDIDO 

 

Isto posto, amparada na lei e demais dispositivos legais embasadores e 

fundamentadores do presente recurso, requer-se, de Vossa Senhoria, o que segue: 

 

6.1. Seja reconsiderada, in totum, a decisão que aceitou a proposta de preços e 

documentos de habilitação da empresa G4F Soluções Corporativas Ltda., declarando 

sua desclassificação por não apresentar documentação comprobatória do 

enquadramento da utilização da desoneração da folha, conforme fora exposto; 
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6.2.  Pelo princípio da eventualidade, caso seja mantida a decisão recorrida – o que se 

admite apenas por cautela – que seja remetido o processo, instruído com a presente 

insurgência à autoridade hierárquica superior, conforme estabelece o Art. 13º, inciso 

IV, do Decreto nº. 10.024/2019, c/c o Art. 109, §4º, do Estatuto das Licitações, aplicados 

subsidiariamente ao presente caso, havendo de ser acolhido e provido, em todos os 

seus termos o presente por isso mesmo atendidos os seus pedidos, para imposição e 

prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, a 

publicidade, a ampla defesa e a legalidade.  

 

Nestes termos, Pede deferimento. 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021 

 

 

 


