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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 03/2021 - Processo Licitatório: 04.000.052.21.62 
 
 
TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 
Aquidaban, 780 – Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.913.064/0001-95, neste ato representado por seus procuradores in fine, vem, perante Vossa 
Senhoria, na forma da legislação vigente, em conformidade Lei Federal n° 8.666/93, apresentar 
RECURSO diante da aceitação da proposta e habilitação da G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, 
no pregão em questão. 
 
1. DOS FATOS  

 
Depois de ter analisado a proposta e documentos de habilitação, essa distinta comissão de 
licitação, declarou vencedora do certame a empresa G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, 
contudo, verifica-se alguns equívocos que maculam a legalidade do ato. Indignada, a TOP SERVICE 
TERCEIRIZAÇÃO EIRELI¸ manifestou, tempestivamente, intenção de recorrer e a agora apresenta 
suas razões. 
 
Em apertada síntese, são esses os fatos. 
 
2 – Das incorrências 
 
2.1 – Identificação da Licitante. 
Preliminarmente, insta mencionar que a proposta da recorrida sequer poderia ter sido aceita. 
Basta ver o que preconiza o Item 10.5.2 do edital, senão vejamos. 
 

10.5. Quando do lançamento da proposta inicial, por meio do SISTEMA 
ELETRÔNICO, o licitante deverá lançar o valor global do lote em moeda 
corrente nacional para todo o serviço, referente ao período de 12 (doze) 
meses, com duas casas decimais. 
[...] 
10.5.2. É vedada a identificação do licitante quando do 
preenchimento da PROPOSTA ELETRÔNICA, sob pena de 
desclassificação imediata. 

 
Em total desacordo com estipulado pelo mencionado item 10.5.2, numa clara violação do 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a G4F apresentou proposta inicial em papel 
timbrando, contendo todos os dados da empresa, além de apresentar ainda documentos tais 
quais GFIP e DCTF que trazem informações de identificação da licitante. 
 
Por esta razão a proposta da recorrida deveria ter sido desclassificada. 
 
2.2 – CNAE. 
 
Fizemos um levantamento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, da G4F 
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, no site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
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e conforme pode ser verificado abaixo, nenhuma das atividades listadas no CNPJ da recorrida, 
está apta a execução do objeto ora licitado. Senão vejamos. 
 
Consulta IBGE: 
 

1. Hierarquia 
Seção: J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Divisão: 62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Grupo:   62.0 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 
Classe:   62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação 
Subclasse: 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- a análise para determinação das necessidades do cliente ou do mercado potencial e a 
especificação técnica do sistema quanto à definição das funcionalidades e campo de 
aplicação 
- os serviços de assessoria para auxiliar o usuário na definição de um sistema quanto aos 
tipos e configurações de equipamentos de informática (hardware), assim como os 
programas de computador (software) correspondentes e suas aplicações, redes e 
comunicação, etc. 
- o acompanhamento, gerência e fiscalização de projetos de informática, ou seja, a 
coordenação de atividades envolvidas na definição, implantação e operacionalização de 
projetos destinados à informatização de um determinado segmento 
- a consultoria para integração de sistemas e soluções, ou seja, atividades de estruturação 
e operacionalização de uma solução final funcional, a partir da união de diferentes 
sistemas, mantendo suas características essenciais 
- atividades de atualização de websites, isto é, atividades de inserção e retirada de 
informações, atualização de arquivos, banco de dados, inserção de banners e links, etc. 
- os serviços de customização de programas de computador customizáveis, ou seja, 
atividades que consistem em adaptar as necessidades do usuário às telas, terminologias, 
tabelas e a outras características inerentes ao sistema 
Esta subclasse não compreende: 
- a assessoria em informática associada à venda de computadores e periféricos (4751-
2/01) e (4651-6/01) 
- o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (6201-5/00) 
 
2. Hierarquia 
Seção: G COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS 
Divisão: 47 COMÉRCIO VAREJISTA 
Grupo: 47.5 Comércio varejista de equipamentos de informática e 

comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico 
Classe: 47.51-2 Comércio varejista especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática 
Subclasse:  4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática 
Notas Explicativas: 
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Esta subclasse compreende: 
- o comércio varejista de equipamentos e materiais de informática tais como: 
- computadores e periféricos (impressoras, drives, mouses, monitores de vídeo, etc. 
- suprimentos de informática (discos e disquetes ópticos, CD-Rom, cartuchos com toner 
para impressoras, etc.) 
- o comércio varejista de programas de computador não-customizáveis 
Esta subclasse compreende também: 
- o comércio varejista de partes e peças para equipamentos de informática 
Esta subclasse não compreende: 
- a reparação e manutenção de equipamentos de informática (9511-8/00) 
- o comércio atacadista de máquinas para automação comercial e gerencial (4665-6/00) 
- a recarga de cartuchos para equipamentos de informática (4751-2/02) 
- o comércio varejista de equipamentos para escritório (4789-0/07) 
 
3. Hierarquia 
Seção: J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Divisão: 62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Grupo:   62.0 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 
Classe:   62.01-5 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
Subclasse: 6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- o desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as 
atividades voltadas para a definição dos módulos, especificações funcionais internas, 
tipos de relatórios e testes de avaliação do desempenho 
- a programação com o uso de ferramentas e de linguagens de programação 
- o fornecimento de documentação de programas de computador desenvolvidos sob 
encomenda 
- o desenvolvimento de projetos e modelagem de banco de dados sob encomenda 
Esta subclasse não compreende: 
- o desenho de páginas para a internet (web design) (6201-5/02) 
- o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (6202-
3/00) 
- o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
(6203-1/00) 
- os serviços de customização dos programas de computador (6204-0/00) 
 
4. Hierarquia 
Seção: J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Divisão: 62 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Grupo:   62.0 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 
Classe: 62.09-1 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia 

da informação 
Subclasse: 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia 

da informação 
Notas Explicativas: 
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Esta subclasse compreende: 
- as atividades de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas, remotamente ou 
em suas instalações, de modo a superar qualquer perda de performance ou dificuldade 
de utilização (help-desk) 
- as atividades voltadas para solucionar os problemas que dificultem a navegabilidade 
entre as páginas ou impeçam o usuário da plena utilização do website 
- a recuperação de panes informáticas 
- o serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador 
Esta subclasse compreende também: 
- a manutenção em tecnologias da informação, ou seja, a disponibilização para o usuário 
final de modificações necessárias ao sistema para atender a alterações técnicas, 
aprimorar os recursos, funções e características técnicas dos programas e para corrigir 
falhas no sistema 
Esta subclasse não compreende: 
- a assessoria em informática associada à venda de computadores e periféricos (47.51-2) 
e (46.51-6) 
- o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (6201-5/00) 
- os serviços de customização dos programas de computador (6204-0/00) 
- a reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos (9511-8/00) 
 
5. Hierarquia 
Seção: J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Divisão: 63 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 
Grupo: 63.1 Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas 
Classe:  63.11-9 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 

serviços de hospedagem na internet 
Subclasse: 6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 

serviços de hospedagem na internet 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- as atividades de disponibilização de infra-estrutura para os serviços de tratamento de 
dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas, como: 
- a hospedagem de aplicações ou serviços de transferência contínua de som e imagem 
através da internet 
- a hospedagem de páginas da internet (webhosting) 
- os serviços de compartilhamento de computadores 
- as atividades de tratamento de dados a partir dos dados fornecidos pelos clientes, como: 
- o processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas 
- a gestão de bancos de dados de terceiros, permitindo a produção de listagens, de 
tabulações e a realização de consultas 
- os serviços de entrada de dados para processamento 
- as atividades de escaneamento e leitura ótica de documentos 
Esta subclasse não compreende: 
- o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (6201-5/00) 
- o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (6202-
3/00) 
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- o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
(6203-1/00) 
- o aluguel de computadores e periféricos (7733-1/00) 
- os serviços de digitação para edição de textos (8219-9/99) 
- os provedores de acesso às redes de comunicações (6190-6/01) 
 
- os provedores de voz sobre protocolo internet – VOIP (6190-6/02) 
- os portais e provedores de conteúdo (6319-4/00) 
 
6. Hierarquia 
Seção: M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
Divisão: 70 ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO 

EMPRESARIAL 
Grupo:   70.2 Atividades de consultoria em gestão empresarial 
Classe:   70.20-4 Atividades de consultoria em gestão empresarial 
Subclasse: 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- os serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão 
do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, 
organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, etc. 
- a definição de métodos e procedimentos de contabilidade geral, de contabilidade de 
custos, de controle de orçamentos 
- a consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores 
- a consultoria em relações públicas e comunicação, interna e externa 
- a consultoria em logística de localização 
 
Esta subclasse não compreende: 
- a consultoria em tecnologia da informação (6204-0/00) 
- as atividades das holdings de instituições financeiras (6461-1/00) 
- as atividades das holdings de instituições não-financeiras (6462-0/00) 
- as atividades das sociedades de participação, exceto holdings (6463-8/00) 
- as atividades de auditoria e consultoria atuarial (6621-5/02) 
- a atividade de aconselhamento e representação jurídica (6911-7/01) 
- as atividades de contabilidade (6920-6/01) 
- as atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (6920-6/02) 
- as atividades de consultoria de arquitetura, engenharia e outras atividades técnicas 
relacionadas (grupo 71.1) 
- as atividades de consultoria em publicidade (7319-0/04) 
- as atividades de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (7490-1/03) 
- as atividades de consultoria em meio ambiente (7490-1/99) 
- as atividades de assessoria e consultoria ao sistema e ao processo educacional (8550-
3/02) 
- as atividades de apoio à gestão de saúde (8660-7/00) 
 
7. Hierarquia 
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Seção: M ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 
Divisão: 71 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES 
TÉCNICAS 
Grupo:   71.1 Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas 
relacionadas 
Classe:   71.12-0 Serviços de engenharia 
Subclasse: 7112-0/00 Serviços de engenharia 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços 
de inspeção técnica nas seguintes áreas: 
- engenharia civil, hidráulica e de tráfego 
- engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e 
de segurança, agrária, etc. 
- engenharia ambiental, engenharia acústica, etc. 
- a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares 
- a supervisão de contratos de execução de obras 
- a supervisão e gerenciamento de projetos 
- a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de 
engenharia 
- a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais 
Esta subclasse não compreende: 
- os serviços de arquitetura (7111-1/00) 
- os serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (7119-7/03) 
- os serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (7119-7/04) 
- a realização de testes físicos, químicos e outros testes analíticos de todos os tipos de 
materiais e de produtos (7120-1/00) 
- as atividades de pesquisa e desenvolvimento experimental relacionadas à engenharia 
(7210-0/00) 
- a execução de obras de construção (seção F) 
- a administração de obras exercida no local da construção (seção F) 
 
8. Hierarquia 
Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Divisão: 82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS 

SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 
Grupo:   82.1 Serviços de escritório e apoio administrativo 
Classe: 82.19-9 Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços 

especializados de apoio administrativo 
Subclasse: 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de 
apoio administrativo não especificados anteriormente 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- o serviço de preparo de documentos 
- o serviço de digitação de textos 
- os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de 
correspondência, inclusive de material de publicidade 
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- os serviços de apoio à secretaria 
- a redação de cartas e resumos 
- o serviço de transcrição de documentos 
- as atividades de registro e de cadastramento de usuários, exceto para fins de certificação 
digital 
Esta subclasse não compreende: 
- a impressão de material para uso industrial e comercial (1813-0/99) 
 
- as atividades de registro e de cadastramento de usuários para fins de certificação digital 
(6319-4/00) 
- os serviços de taquigrafia (8299-7/99) 
 
 
9. Hierarquia 
Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Divisão: 82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS 
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 
Grupo:   82.2 Atividades de teleatendimento 
Classe:   82.20-2 Atividades de teleatendimento 
Subclasse: 8220-2/00 Atividades de teleatendimento 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- as atividades de centros de recepção de chamadas e de respostas a chamadas dos 
clientes com operadores humanos e distribuição automática de chamadas 
- as atividades baseadas em sistemas de integração telefone-computador 
- os sistemas de resposta vocal interativa ou métodos similares para o recebimento de 
pedidos e fornecimento de informação sobre produtos 
- o atendimento telefônico a solicitações de consumidores ou de atendimento a 
reclamações 
Esta subclasse compreende também: 
- os centros de emissão de chamadas telefônicas que usam métodos para vender ou 
promover mercadorias e serviços a possíveis clientes (telemarketing) 
- os centros de emissão de chamadas telefônicas para a realização de pesquisas de 
mercado e de opinião pública e atividades similares 
 
Esta subclasse não compreende: 
- os serviços de comunicação de pager (6120-5/99) 
 
10. Hierarquia 
Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Divisão: 82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS 
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 
Grupo:   82.9 Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas 
Classe:   82.91-1 Atividades de cobranças e informações cadastrais 
Subclasse:  8291-1/00 Atividades de cobranças e informações cadastrais 
Notas Explicativas: 
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Esta subclasse compreende: 
- as atividades de cobrança de faturas e de dívidas para clientes e a transferência aos 
clientes dos pagamentos recebidos 
- as atividades de compilação de informações, como históricos de crédito, de emprego, 
para empresas clientes 
- o fornecimento de informações sobre a capacidade de endividamento de pessoas e de 
empresas a instituições financeiras, ao comércio e a empresas de outras atividades que 
necessitam avaliar a capacidade de crédito de pessoas e empresas 
Esta subclasse não compreende: 
- os serviços advocatícios (6911-7/01) 
 
11. Hierarquia 
Seção: P EDUCAÇÃO 
Divisão:  85 EDUCAÇÃO 
Grupo:   85.9 Outras atividades de ensino 
Classe:   85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente 
Subclasse:  8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- as atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
Esta subclasse não compreende: 
- a educação profissional de nível técnico (8541-4/00) 
- a educação profissional de nível tecnológico (8542-2/00) 
- o ensino médio (8520-1/00) 
- a educação superior (grupo 85.3) 

 
A titulo de comparação, trazemos do mesmo site do IBGE, CNAEs que comumente são usados nas 
empresas terceirizadas que atuam com a locação de mão de obra. 
 

1. Hierarquia 
Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Divisão: 78 SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
Grupo:   78.1 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
Classe:   78.10-8 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
Subclasse: 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- o recrutamento, seleção e colocação de pessoal em empresas clientes, inclusive de 
executivos 
- as agências de emprego on-line 
Esta subclasse compreende também: 
- as atividades de recrutamento de pessoas para integrarem elenco de peças teatrais, 
filmes, etc. (casting) 
Esta subclasse não compreende: 
- as atividades de agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas (7490-1/05) 
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2. Hierarquia 
Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Divisão: 78 SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
Grupo:   78.2 Locação de mão-de-obra temporária 
Classe:   78.20-5 Locação de mão-de-obra temporária 
Subclasse: 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária 
Notas Explicativas: 
Esta subclasse compreende: 
- o fornecimento a empresas clientes, por tempo determinado, de pessoal recrutado e 
remunerado por agências de trabalho temporário, nas condições da legislação trabalhista. 
As unidades classificadas nesta subclasse não oferecem supervisão direta a seus 
empregados nos locais de trabalho dos clientes 
Esta subclasse não compreende: 
- a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor agrícola (0161-0/99) 
- a atividade de contratantes de mão-de-obra para o setor pecuário (0162-8/99) 
- as atividades de agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas (7490-1/05) 

 
Perceba que existe uma diferença entre prestação de serviços comuns, e prestação de serviços 
com alocação de mão de obra de forma exclusiva, sendo esse último o objeto do edital. 
 
De fato, os dois envolvem o uso de mão de obra, afinal as atividades sempre demandam pessoas 
para sua conclusão. Porém, é nítido que a forma como são executadas são completamente 
distintas. 
 
A prestação de serviços comum, a qual a G4F está apta a desempenhar, é aquela na qual se 
contrata o serviço e a contratada entrega o produto deste serviço. Tendo como exemplo a própria 
recorrida, lembramos a contratação de empresa para o desenvolvimento de um website. Existe a 
prestação dos serviços que resulta em um produto, contudo, sem a necessidade da alocação de 
mão de obra de forma exclusiva.  
 
Já na prestação de serviços com alocação de mão de obra de forma exclusiva, o tomador contrata 
com empresa especializada em gestão de mão de obra, especializada em terceirização de pessoal 
e não no fornecimento de algum produto. A contratada, por sua vez, aloca no contratante pessoas 
com as qualificações desejadas e em quantidade definidas pelo tomador.  
 
Em suma, nunca se contrata um serviço para se ter um produto desejado. Noutra se contrata uma 
empresa que gere e aloca pessoas para que o contratante possa ter a mão de obra desejada ao 
seu dispor. 
 
Nesse sentido a Instrução Normativa 05 de 2017, orienta: 
 

No que tange à diferença entre serviço com dedicação exclusiva de mão 
de obra e sem dedicação exclusiva, esclarecemos que não é 
necessariamente o objeto do contrato que define a condição do serviço 
como “COM” ou “SEM” dedicação exclusiva de mão de obra, mas sim o 
modelo de execução contratual. 
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No primeiro caso, os empregados da contratada são alocados para 
trabalhar continuamente nas dependências do órgão, com dedicação 
exclusiva. A execução dos serviços segue uma rotina específica 
estabelecida e supervisionada pelo órgão. Como exemplos, citam-se os 
contratos de limpeza, vigilância, recepção, portaria, que, via de regra, 
requerem disponibilização contínua e permanente dos empregados nas 
dependências do órgão. 
Já no segundo caso, o de serviço sem dedicação exclusiva de mão de 
obra, não há alocação contínua de empregados da contratada nas 
dependências do órgão, nem dedicação exclusiva. São exemplos comuns 
os serviços de lavanderia, manutenção preventiva ou corretiva de 
equipamentos, locação de máquinas, etc. A efetiva execução da 
atividade contratada será realizada, apenas, quando provocada a 
demanda. 

 
Isto posto transcrevemos o objeto ora licitado: 
 

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.  

 
Nítido, então, que o objeto não poderia ser contratado com empresa especializada em 
seguimento diverso do que se pretende na licitação.  
 
Insta reiterar que a G4F não possui CNAE apto ao desenvolvimento de atividades que tenha 
relação o objeto desejado neste certame. 
 
Por esta razão a recorrida deve ter desclassificada sua proposta. 
 
2.3 – Do objeto licitado e das atribuições dos cargos. 
 
Como já explicitado, o objeto ora licitado é o de: 
 

2. DO OBJETO 
2.1. 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. 
 

Já as atribuições dos obreiros que serão lotados no contrato, segundo o Anexo II do edital, são. 
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Técnico de Operações I 
Descrição das tarefas: Executar tarefas de suporte técnico-
administrativo nos níveis operacional e tático das unidades da 
SMSA. Prestar assistência com informações pertinentes à área na 
comunicação com as demais. Prestar assistência e contribuir com 
os processos de formulação, planejamento, execução e 
acompanhamento de políticas, programas, projetos e ações, 
especialmente aqueles relacionados à execução dos 
investimentos previstos nos Contratos de Empréstimo firmados 
junto a Organismos Financeiros Nacionais e Internacionais. 
Prestar assistência no desenvolvimento e operacionalização de 
dados e informações. Contribuir para a redação e análise de 
textos, dados e documentos e para cumprimento de prazos e 
metas, no que couber. Subsidiar os servidores e demais 
colaboradores nos assuntos relacionados às atividades do setor 
para o seu adequado funcionamento. Executar outras tarefas 
apoiadoras pertinentes ao cargo. 
 
Técnico de Operações II 
Descrição das tarefas: Executar tarefas de suporte técnico-
administrativo nos níveis operacional e tático das unidades da 
SMSA. Prestar assistência com informações pertinentes à área na 
comunicação com as demais. Prestar assistência e contribuir com 
os processos de formulação, planejamento, execução e 
acompanhamento de políticas, programas, projetos e ações, 
especialmente aqueles relacionados à execução dos 
investimentos previstos nos Contratos de Empréstimo firmados 
junto a Organismos Financeiros Nacionais e Internacionais. 
Prestar assistência no desenvolvimento e operacionalização de 
dados e informações. Contribuir para a redação e análise de 
textos, dados e documentos e para cumprimento de prazos e 
metas, no que couber. Subsidiar os servidores e demais 
colaboradores nos assuntos relacionados às atividades do setor 
para o seu adequado funcionamento. Executar outras tarefas 
apoiadoras pertinentes ao cargo. 
 
Técnico de Operações III 
Descrição das tarefas: Executar tarefas de suporte técnico-
administrativo nos níveis operacional e tático das unidades da 
SMSA. Prestar assistência com informações pertinentes à área na 
comunicação com as demais. Prestar assistência e contribuir com 
os processos de formulação, planejamento, execução e 
acompanhamento de políticas, programas, projetos e ações, 
especialmente aqueles relacionados à execução dos 
investimentos previstos nos Contratos de Empréstimo firmados 
junto a Organismos Financeiros Nacionais e Internacionais. 
Prestar assistência no desenvolvimento e operacionalização de 
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dados e informações. Contribuir para a redação e análise de 
textos, dados e documentos e para cumprimento de prazos e 
metas, no que couber. Subsidiar os servidores e demais 
colaboradores nos assuntos relacionados às atividades do setor 
para o seu adequado funcionamento. Executar outras tarefas 
apoiadoras pertinentes ao cargo. 
 
Analista de Operações I 
Descrição das Atividades: Desenvolver atividades de assessoria 
nos níveis operacional e tático das 
unidades da SMSA. Assessorar equipes de trabalho, projetos e 
programas relacionados à sua área de atuação, incluídos aqueles 
relacionados à execução dos investimentos previstos nos 
Contratos de Empréstimo firmados junto a Organismos 
Financeiros Nacionais e Internacionais. Assessorar a chefia nas 
atividades relacionadas à sua área de atuação. Contribuir para o 
desenvolvimento e implementação de práticas e políticas de 
gestão, analisando custos e resultados das ações. Assessorar a 
implementação de ações preventivas que assegurem a correta 
utilização dos recursos financeiros e 
assessorar as unidades no cumprimento das normas. Assessorar 
e apoiar a gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial, logística e de recursos humanos, bem 
como a dos demais sistemas administrativos e operacionais, 
examinando os resultados quanto à economicidade, eficiência, 
eficácia, legalidade, oportunidade e legitimidade dos atos. 
Acompanhar o cumprimento do objeto   dos contratos e outros 
instrumentos firmados com organizações de direito público e 
privado. Atender as diligências dos órgãos públicos fiscalizadores 
e acompanhar o cumprimento das recomendações decorrentes. 
Assessorar o atendimento às áreas. Assessorar a elaboração de 
relatórios, gráficos, dossiês, ofícios e demais documentos 
correlatos. 
 
Analista de Operações II 
Descrição das Atividades: Desenvolver atividades de assessoria e 
coordenação em nível estratégico nas unidades da SMSA. 
Coordenar equipes de trabalho, projetos e programas 
relacionados à sua área de atuação, incluídos aqueles 
relacionados à execução dos investimentos previstos nos 
Contratos de Empréstimo firmados junto a Organismos 
Financeiros Nacionais e Internacionais. Assessorar a chefia nas 
atividades relacionadas à sua área de atuação. Contribuir para o 
desenvolvimento e implementação de práticas e políticas de 
gestão, analisando custos e resultados das ações. Coordenar a 
implementação de ações preventivas que assegurem a correta 
utilização dos recursos financeiros e assessorar as unidades no 
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cumprimento das normas. Assessorar e apoiar a gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, logística e de recursos 
humanos, bem como a dos demais sistemas administrativos e 
operacionais, examinando os resultados quanto à 
economicidade, eficiência, eficácia, legalidade, oportunidade e 
legitimidade dos atos. Acompanhar o cumprimento do objeto dos 
contratos e outros instrumentos firmados com organizações de 
direito público e privado. Atender as diligências dos órgãos 
públicos fiscalizadores e acompanhar o cumprimento das 
recomendações decorrentes. Prestar atendimento presencial ou 
por outros meios de comunicação colocados à sua disposição. 
Elaborar relatórios, gráficos, dossiês, ofícios e demais 
documentos correlatos 

 
Dado o objeto e as descrições das atribuições de cada cargo licitado, é correto afirmar que 
nenhum deles tem características que se enquadrem na lei federal 12.546/11 e nem em suas 
alterações (Lei nº 12.715/2012, Lei nº 12.794/2013, Lei nº 12.844/2013 e Lei nº 13161/2015) e 
legislações posteriores e, porquanto, não podem ser objetos de desoneração de folha de 
pagamento, conforme discorremos no tópico a seguir. 
 
Porém, antes, cumpre ressaltar que a forma como foi usada a desoneração de folha pela recorrida, 
não está prevista na legislação e, por isso, a proposta apresentada não deveria ter sido aceita por 
essa comissão.  
 
Lembramos que o principio da legalidade, impede que gestores ou servidores públicos adotem 
entendimentos diverso da lei e tampouco inovem sobre o que foi legislado. 
 
Como leciona Hely Lopes Meirelles: “a legalidade, como princípio de administração, significa que 
o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e 
às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 
 
Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, compara as atividades de um gestor privado 
(Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público de forma esclarecedora: “O 
administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os poderes 
inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido, é permitido ao 
gestor privado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode inclusive conduzir ruinosamente 
seu empreendimento sem que muito possa ser feito por terceiros(...) O gestor público não age 
como “dono”, que pode fazer o que lhe pareça mais cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador 
Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o 
importante axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.”.  
 
Do exposto, fica claro que esta comissão enquanto parte da administração e da gestão pública, 
não pode compactuar com descumprimentos do que a legislação determina, mesmo as que dizem 
respeito a tributação.  
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Repisamos, “Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia e 
expressa”. 
 
2.4 - Da adoção do Regime Tributário Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) 
 
Até aqui ficou claro que a recorrida possui atividades distintas das pretendidas pelo edital. Seja 
pelas atividades listadas em seu CNPJ, seja pelo tipo de serviço que ela presta. 
 
A que passamos a aduzir agora, diz respeito ao uso indevido de benefícios tributários. E não custa 
repisar que tendo em vista os princípios constitucionais, em especial os da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo, esta 
comissão não pode se omitir e deixar que tal infração passe desapercebido. 
 
De início, frise-se que, em procedimentos licitatórios, por força do Art. 7ª, §2ª, II da Lei n.º 
8.666/93, é imperioso a existência de um orçamento detalhado por meio de planilhas onde haja 
a discriminação dos custos unitários de cada serviço ou material que compunha o objeto licitado. 
 
Para Magnum Magalhães Pinto da Silva, a Planilha de Custos e Formação de Preços tem o condão 
de servir como base para a aferição da exequibilidade da proposta ofertada, bem como auxiliar o 
processo de repactuação de preços, visando à manutenção do necessário equilíbrio econômico-
financeiro do contrato firmado entre o particular e o ente público.  
 
Sobre a alteração tributária, que permite a Desoneração da Folha de Pagamento, a Receita 
Federal, por meio da Cartilha Desoneração da Folha de Pagamento – Estimativa de Renúncia e 
Metodologia de Cálculo, esclarece: 
 

A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de 
Pagamento (Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por 
intermédio da Medida Provisória 540, de 02 de agosto de 2011, 
convertida na Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por 
alterações posteriores (Lei nº 12.715/2012, Lei nº 12.794/2013 e Lei nº 
12.844/2013).  
Esta medida consiste na substituição da base de incidência da 
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos, 
prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, por uma 
incidência sobre a receita bruta. 
A implementação da incidência sobre a receita bruta se deu, em termos 
práticos, por meio da criação de um novo tributo, a Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que consiste na aplicação 
de uma alíquota ad valorem, 1% ou 2%, a depender da atividade, do 
setor econômico (CNAE) e do produto fabricado (NCM), sobre a receita 
bruta mensal.  
A medida tem caráter obrigatório, e abrange os seguintes contribuintes: 
(i) que auferiram receita bruta decorrente do exercício de 
determinadas atividades elencadas na Lei nº 12.546/2011; 
(ii) que auferiram receita bruta decorrente da fabricação de 
determinados produtos listados por NCM na Lei nº 12.546/2011; 
(iii) que estão enquadrados em determinados códigos CNAE 
previstos na Lei nº 12.546/2011. 
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Os contribuintes que se encontram nas situações (i) e (ii) 
descritas acima, que auferirem receitas decorrente de outras 
atividades e/ou de outros produtos não elencados na Lei nº 
12.546/2011, deverão continuar a apurar a contribuição 
previdenciária patronal com base na folha de salários, e realizar 
o recolhimento proporcionalmente ao montante de sua receita total (§ 
1º do art. 9º). (Grifamos)  

 
Pois então Sr. Pregoeiro, as empresas que nas licitações de objeto como os que se discute e que 
cotam percentuais baseados na CPRB, para tal, convenientemente, baseiam-se no art. 9º, § 9 e 
10 da lei 12.546/2011  
 

§ 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. 
 

e no Art. 17º da Instrução Normativa RFB Nº 1436, de 30 de dezembro de 2013, in verbis: 
 
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. 

 
Contudo, em um contexto tão complexo, resta uma leitura completa da norma a fim de verificar 
a aplicabilidade do caso em questão. Para tal, trazemos à baila § 1º do mesmo artigo 9, da lei 
12.546/2011. 
 

§ 1º No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das 
previstas nos arts. 7º e 8º, o cálculo da contribuição obedecerá: 
 
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta 
correspondente às atividades neles referidas; e 
 
II - ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, reduzindo-se o valor da contribuição dos incisos I e III do caput do 
referido artigo ao percentual resultante da razão entre a receita bruta 
de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o caput do 
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art. 7º desta Lei ou à fabricação dos produtos de que tratam os incisos 
VII e VIII do caput do art. 8º desta Lei e a receita bruta total.   

 
A Lei nº 13.043, de 2014, por sua vez determina que. 

§ 1º No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das 
previstas nos arts. 7º e 8º , até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da 
contribuição obedecerá: 

I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta 
correspondente às atividades neles referidas; e 

II - ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
reduzindo-se o valor da contribuição a recolher ao percentual 
resultante da razão entre a receita bruta de atividades não 
relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 7º ou à 
fabricação dos produtos de que trata o caput do art. 8º e a receita 
bruta total, apuradas no mês. 

Já a lei 8.212, de 91, determina: 
 

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade 
Social, além do disposto no art. 23, é de 
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados 
e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir 
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de 
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa 
 
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas 
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 
individuais que lhe prestem serviços;   

 
E também, novamente o Art. 8º, inciso II da Instrução Normativa da RFB, orienta:  
 

Art. 8º Observado o disposto no § 4º deste artigo e no caput do art. 6º, 
no caso de empresas que se dedicam a outras atividades, além 
das relacionadas nos Anexos I e IV, ou que produzam outros itens 
além dos listados nos Anexos II e V, o cálculo da CPRB será feito da 
seguinte forma: 
II - Quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não 
sujeitas à CPRB, de acordo com o disposto no art. 22 da Lei nº 
8.212, de 1991, reduzindo-se o valor das contribuições a que se 
referem os incisos I e III do referido artigo ao percentual 
resultante da razão entre a receita 
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bruta de atividades não relacionadas nos Anexos I e IV, ou da 
produção de itens não listados nos Anexos II e V e a receita bruta 
total. 

 
Observe Sr. Pregoeiro, que as mesmas normas que permitem a desoneração, trazem regras claras 
para cotar custos em licitações cujo o objeto não se enquadra nas atividades desoneradas. Fica 
expressamente determinado que para os casos onde há parcela da receita aplicável à CPRB e 
receitas provenientes de outras atividades, seja procedido o recolhimento proporcional no INSS 
em folha. 
 
Considerando os trechos das normas que tratam da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta trazidos à luz da discussão e para o caso concreto, torna-se muito claro que tal regime de 
tributação só pode ser calculado e optado para os casos previstos I e III do art. 22 da Lei n° 
8.212/1991. Nada além do expressamente previsto na norma, que mais uma vez transcrevemos 
 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados 
e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir 
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de 
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
 
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas 
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 
individuais que lhe prestem serviços;   

 
Para fins de reforço a este entendimento e clarificar ainda mais a questão, apresenta-se trecho 
da decisão que o Tribunal de Contas da União proferiu consubstanciada no Acórdão nº 
2859/2013-Plenário (TCU-013.515/2013-6) que trata de revisão de preços nos contratos 
anteriormente firmados com empresas beneficiadas pelo plano “Brasil Maior”, que estabeleceu 
a desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia (mudança da base de 
cálculo para a contribuição previdenciária), nos termos do art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011 e do art. 2º do Decreto nº 7.828, de 16 de outubro de 2012, nos seguintes 
termos:  
 

6.4.5. Com isso, quer-se reforçar que o acórdão ora monitorado trata, de 
maneira geral e em sentido amplo, da necessidade de revisão dos 
contratos firmados pela Administração com empresas de qualquer ramo 
da atividade econômica que a qualquer tempo tenham sido beneficiadas 
pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo Plano Brasil 
Maior, e que, para seu integral cumprimento, deve-se atentar para a 
escorreita modulação temporal dos efeitos produzidos pela Lei 
12.546/2011 e alterações posteriores sobre o assunto. 
[...] 
c) Contratos vigentes que envolvam atividades desoneradas e 
não desoneradas; 
[...] 
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A orientação a seguir abrange somente a alínea “c” . 
Nesse caso, deve ser observada a disposição do subitem 6.7.1 do 
Acórdão nº 1212/2014-TCU – Plenário, in verbis:  
 
“6.7.1. A preocupação com os contratos que envolvem atividades 
desoneradas e outras atividades não desoneradas constitui a tônica do 
voto revisor, cuja solução pode ser assim descrita: efetuar o cálculo 
ponderado da contribuição previdenciária, no caso da 
contratada realizar outras atividades não desoneradas ; 
conforme a Solução de Consulta SRRF01/Disit 38/2012, deve-se reduzir 
o valor da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão 
entre a receita bruta de atividades não desoneradas e a receita bruta 
total.”  
 
Assim, para melhor entendimento da solução proposta no subitem 6.7.1 
do Acórdão nº 1212/2014-TCU – Plenário, sugerimos sua adoção 
associada, no que couber, com os procedimentos de que trata o item 3, 
adiante. A seguir, transcrevemos a orientação expedida pela Receita 
Federal do Brasil: 
 
1º) Vide a solução de consulta nº 38 – Receita Federal do Brasil - RFB:  
 Pergunta: O que deve fazer uma empresa que possui apenas parcela da 
sua receita vinculada aos serviços e produtos elencados na Medida 
Provisória? 
Resposta: Se uma empresa produzir tipos diferentes de produtos ou 
prestar diferentes tipos de serviços, sendo apenas alguns deles elencados 
na Medida Provisória, então ela deverá proporcionalizar sua 
receita de acordo com os serviços/produtos enquadrados e não 
enquadrados na Medida Provisória e recolher a contribuição 
previdenciária em duas guias: uma parcela sobre a receita e 
outra parcela sobre a folha. 
 
Pergunta: Como isso funciona na prática? É possível exemplificar? 
Resposta: Se, por exemplo, uma empresa tiver 70% de sua receita 
derivada de produtos enquadrados na Medida Provisória e 30% de fora, 
então ela deverá recolher a alíquota de 1% sobre 70% de sua 
receita e aplicar a alíquota previdenciária normal, de 20%, sobre 
30% de sua folha salarial. 
Digamos que a receita de uma empresa nesta situação seja de 1000 e 
sua folha de salários de 200. Atualmente, essa empresa recolhe 20% de 
200, pagando 40 de contribuição previdenciária. Pela nova 
sistemática, ela pagará 19 (1% x 70% x 1000 + 20% x 30% x 200).” 
(Grifamos) 

 
O trecho citado com o entendimento do Tribunal de Contas da União não poderia ser mais 
ilustrativo e claro quanto à questão, ou seja, apenas podem ser objeto da desoneração da Folha 
de Pagamento, as atividades previstas em lei, mesmo para os casos em que a empresa executar 
atividades não previstas, pois nesses casos, a contribuição deverá ocorrer pelo cálculo do INSS 
diretamente na folha. Em complemento, trazemos o trecho do Acórdão 2293/2013-P do TCU: 
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No caso concreto, o orçamento da licitação não considerou a 
desoneração instituída pela Lei 12.844/13, que, ao alterar o art. 
7º da Lei 12.546/11 permite a redução dos custos 
previdenciários das empresas de construção civil nas obras de 
construção de edifícios, de instalações prediais, de acabamento e 
outros serviços especializados de construção.  
 
O relator anotou que a desoneração "impacta diretamente e 
significativamente nos encargos sociais sobre a mão de obra, 
aplicável ao objeto da presente contratação. São 20% a menos a 
serem aplicados sobre os custos de todos os operários. Ao mesmo tempo, 
como medida compensatória, deve-se incluir 2% sobre o lucro bruto 
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB), a ser 
incluída diretamente no BDI". Ressaltou ainda que "a não consideração 
dessa novidade em matéria tributária ensejou um sobrepreço em toda a 
mão de obra do empreendimento". (Grifamos) 

 
De acordo com o Relator do tema, portanto, a desoneração da folha de pagamento deve levar em 
consideração o objeto a ser contratado. Na ocasião, o TCU notificou a Infraero, com base no art. 
179, § 6º, do Regimento Interno do TCU, pela inobservância, à época da elaboração do orçamento 
da obra, da Lei 12.844/2013, que alterou o art. 7º da Lei 12.546/2011.  
 
Corroborando com que se aduz, citamos a representação formulada pela empresa Visão 
Administração e Construção Ltda, TCU, número TC 000.597/2020-1. Nela o Tribunal reconhece 
mais uma vez que não há quebra de isonomia e também não é vedada as empresas optantes pelo 
CPRB participarem de licitações. Contudo, devem ser observados os casos permitidos, conforme 
a lei. 
 

Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º [fundamentam a 
desoneração tributária sobre a folha de pagamento] desta Lei 
[12.546/2011]:  
[...]  
§ 1º No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além 
das previstas nos arts. 7º e 8º, o cálculo da contribuição 
obedecerá:  
 
II - ao disposto no caput desses artigos [arts. 7º e 8º] quanto à parcela 
da receita bruta correspondente às atividades neles referidas;  
II - ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
reduzindo-se o valor da contribuição dos incisos I e III do caput 
do referido artigo ao percentual resultante da razão entre a 
receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que 
tratam o caput do art. 7º desta Lei ou à fabricação dos produtos 
de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 8º desta Lei e 
a receita bruta total. (grifou-se)  
 

Outro fator determinante e levado em consideração em todos os acórdãos mencionados, é que o 
Tribunal condiciona a participação em licitações com objetos diversos daqueles beneficiados pela 
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CPRB, a existência de CNAE referente ao seguimento de locação de mão de obra com dedicação 
exclusiva, o que não ocorre no caso em questão.  
 
Como já demonstrado, a recorrida não tem em seu CNPJ, CNAE que a habilite a exercer ou 
executar contratos com o objeto ora discutido. 
 
Nesse sentido assevera o Tribunal: 
 

12. Nessa esteira, segundo jurisprudência desta Corte de Contas, não há 
óbice legal para que determinada pessoa jurídica, enquadrada no 
regime da desoneração tributária, exerça outras atividades econômicas. 
O TCU já consignou que tais empresas não podem ser prejudicadas em 
participar de certames por exercerem atividades secundárias, 
compatíveis com o objeto licitado, conforme Acórdão 480/2015-TCU-
Plenário, de relatoria do Min. Augusto Nardes, com sumário nestes 
termos:  
 
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.  
 
[...] 
 
14. Nesse contexto, no TC 018.599/2019-2, o Ministro Relator Bruno 
Dantas destacou, no voto que antecedeu o Acórdão 2.456/2019 – TCU – 
Plenário, que a utilização do benefício de desoneração da folha 
de pagamento só é legítima se regularmente atender aos 
preceitos legais. Assim, com base nos elementos dos autos, concluiu 
que a empresa Cetro RM Serviços Ltda. (representada no âmbito do 
processo TC 018.599/2019-2) teria se utilizado indevidamente do 
benefício da desoneração da folha de pagamento em sua proposta de 
preços, violando o art. 9º, § 9º da Lei 12.546/2011.  
 
15. Portanto, entende-se que, desde que seguido a forma 
estabelecida na Lei 12.546/2011, a eventual participação de 
empresas que possuem o benefício da desoneração tributária da folha 
de pagamento no certame não viola o princípio da isonomia, visto que 
também contribuem para a previdência. 

 
Portanto, a questão da Tributação pela CPRB não traz dúvidas, a recorrida poderia e pode 
continuar fazendo uso de tal medida nas atividades previstas, porém, para galgar os serviços 
relacionados ao objeto do Pregão que se discute, deveria: 
 
1) Ter CNAE que a habilitasse exercer tal atividade;  
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2) proporcionalizar o valor do tributo na planilha, incidindo o percentual de 20% do INSS sobre 
a folha salarial de pagamento normalmente, conforme legislação e jurisprudência apresentada.  
 
Veja bem Sr. Pregoeiro, o que se pleiteia não é a quebra de isonomia ou que a recorrida não 
poderia participar de licitações usando o beneficio o qual ela se candidatou. O que se aduz é que 
tal benefício não pode ser aplicado de qualquer forma e nem a qualquer objeto, conforme ocorreu 
no caso em tela. 
 
Como fora claramente comprovado através da leitura completa da legislação e dos 
entendimentos já sedimentados pelo Tribunal de Contas da União, a empresa optante pela 
desoneração de folha de pagamento tem que cumprir determinações da própria lei que a 
beneficia.  
 
Outra questão relevante em relação à proposta de tributação pelo CPRB e que deve ser levada 
em consideração por essa administração, é que de acordo com a Lei nº 14.020/2020, incidirão 
sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre 
a folha de pagamento as contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as 
atividades relacionadas nos Anexos I e IV, até o dia 31 de dezembro de 2021.  
 
Ou seja, caso mantenha-se a decisão de aceitar a proposta na forma que ela se encontra, a partir 
de 1º de janeiro de 2022, a planilha de formação de preços oriunda da contratação em epígrafe, 
passaria a ter a reordenação da folha de pagamento novamente, comprometendo a 
exequibilidade da proposta, uma vez que os custos sofrerão impactos significativos e fatalmente 
irão interferir na segurança da execução do contrato. 
 
Destarte, imperioso ressaltar que a recorrida sequer poderia solicitar reequilíbrio financeiro, haja 
vista que não se trata de fato imprevisível, ou previsível com consequências incalculáveis, 
posterior à celebração do contrato, não se enquadrando, portanto, no artigo 65, d, da Lei nº 
8.666/93. 
 
Por fim, Sr. Pregoeiro, caso reste alguma dúvida quanto ao correto uso do benefício tributário que 
a recorrida utilizou, solicitamos que essa administração, no melhor intuito de manter intactos os 
princípios que devem reger as licitações públicas, e ainda, de proteção ao erário e ao interesse 
público, promova diligencia junto a Receita Federal do Brasil, acerca da possibilidade de 
desoneração de folha de pagamento em objeto conforme o licitado. 
 
Dessa forma, as razões ou contrarrazões apresentadas, terão, de fato, a chancela do órgão 
responsável pela fiscalização da legislação tributária brasileira. 
 
3 – Conclusão 
 
Diante dos fatos e fundamentos apresentados, fica evidenciado que a G4F SOLUCOES 
CORPORATIVAS LTDA, além de atentar contra o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, também não apresentou em seu CNPJ registro de atividade - CNAE – que a habilite 
concorrer no certame em questão. Ficou evidenciado ainda que a recorrida usou de maneira 
indevida benefício tributário e, portanto, não poderia ter sua proposta aceita como ocorrido. 
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4 – Do Pedido 
 
Assim, com base nos termos e fundamentos da presente provocação e em atendimento as leis 
que balizam as licitações, e ainda visando os princípios constitucionais da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 
obejtivo, pedimos que esta comissão proceda com a desclassificação da proposta da G4F 
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, por: 
 

a) Infração ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório ao não atender ao 
disposto no item 10.5.2 do edital; 

b) Por não ter em seu CNPJ registro de atividade – CNAE – compatível com o objeto e cargos 
ora licitados; 

c) Por usar de forma indevida benefício tributário que não se aplica ao objeto deste certame; 
 
E caso reste qualquer dúvida a essa administração quanto ao uso do benefício tributário que 
recorrida se valeu; 
 

d) Promova diligência junto à Receita Federal do Brasil para esclarecimento sobre a 
aplicação da desoneração de folha de pagamento no objeto ora licitado. 

 
 
 
 
 
Nos termos em que, pede-se deferimento. 
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