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GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
__________________________________________________ 

 
Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.262.535/0001-80, 

situada na Avenida 11ª avenida, nº 1.028, quadra 42, lote 08, Setor Leste 

Universitário, Goiânia/GO, CEP. 74.610-030, intermedida por seu patrono abaixo 

firmado, bem como por sua sócia administradora, com fulcro no art. 4º, inciso VIII, 

da Lei nº 10.520/02, dentre outras, vem à presença de Vossa Senhoria apresentar 

suas CONTRARRAZÕES ao recurso apresentado pela empresa SUPREMA 

CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, o que faz nos termos de fato e de 

direito abaixo expostos: 



 
 

I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

Ab initio, insta salientar que restou publicado o Aviso da Carta Cotação, 

emitido no dia 29 de junho de 2021 e anexado ao portal do Hospital Estadual de 

Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime, administrado pela Fundação Universitária 

Evangélica/FUNEV, acerca da abertura de prazo para apresentação de recurso, onde 

restou disponibilizado o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do dia 02.07.2021 com 

fim em 05.07.2021, razão pela qual, tendo sido o presente recurso protocolizado no 

prazo derradeiro (05.07.2021), é tempestivo, devendo ser recebido e processado na 

forma da Lei e do Edital. 

 

II – DO ESCÓLIO FÁTICO 
 

Em cotejo ao caderno processual, nota-se que a Fundação Universitária 

Evangélica/FUNEV tornou público procedimento licitatório, na modalidade Carta 

Cotação nº 21.2021, objetivando a Contratação emergencial de empresa 

especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, deseinfecção hospítalar, 

manutenção e higienização de fossas septicas, sistema de esgoto e suas respectivas 

caixas de gordura e passagem, limpeza de rufos, calhas, caixa d’agua, manutenção de 

instalações hidrosanitárias e reservatório e poços artesianos, além de controle de 

pragas e vetores, contemplando o fornecimento de material de consumo hospitalar 

para os setores de higienização e nutrição, incluindo a cessão em regime de comodato 

os dosadores, diluidores e dispensers, insumos, mão de obra qualificada e 

equipamentos para atender as necessidades do Hospital Estadual Ernestina Lopes 

Jaime – HEELJ, conforme as condições e especificações contidas no Termo de 

Referencia.. 

 

A empresa SUPREMA CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 

ao ter acesso a Documentação e Proposta Comercial dos licitantes no dia 

30/06/2021 da referida Carta Cotação, notou-se que a EMPRESA GARRA FORTE 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, participou do certame e, como as 



 
 
demais, restou habilitada, visto ter atendido os requisitos editalício para tanto as 

exigências do Edital, quanto na lei. 

 

No entanto, a recorrente discordando da habilitação, ainda que sem 

plausibilidade jurídica alguma, motivo pelo qual interpuseram o recurso 

administrativo, sobretudo com relação à suposta apresentação de proposta 

inexequível, o que não pode prosperar, nos termos a seguir delineados. 

 

 

III – DAS CONTRRAZÕES 
 

Initio litis, é de suma importância esclarecer que as irresignações 

apresentadas pelas recorridas não têm o condão de promover a inabilitação, 

conquanto desprovidas de fundamentação jurídica plausível, ou, ainda, em 

dissonância da realidade fática contida no caderno procedimental. 

 

a) Do Adicional de Insalubridade  

 

Nesse viés, informa a recorrente, que a recorrida teria descumprido a 

legislação vigente, conquanto não cotou, em sua Planilha de Custo e Formação de 

Preços, o valor atinente ao adicional de insalubridade à base de 40%. 

 

Registra-se que, com relação ao adicional de insalubridade, veja que no 

Edital não há exigência no sentido de percentual obrigatório. Porém, durante a 

vistoria in loco, foi repassado a informação pela Sra. Murya Karla da Rocha (conforme 

declaração de vistoria apresentada na habilitação) que o percentual a ser aplicado 

trata-se de 20%. E ainda, cabe ressaltar, que em nenhum momento nos foi 

disponibilizados laudos periciais realizados na data de 17/06/2021, conforme citado 

pela recorrente. Observando assim, um favorecimento de informações. Informações 

essas, não disponibilizadas e/ou contidas em instrumento convocatório. 

 



 
 

Ademais, a Comissão Permanente de Licitação deverá atentar-se que o 

adicional de insalubridade não decorrem da mera presunção, mas dependem 

necessariamente de previsão legal em Norma Regulamentadora e respectiva perícia 

de constatação do agente biológico. 

 

 

Assim, o adicional de insalubridade não é um direito do trabalhador de 

pronto, como o salário, as férias, a gratificação natalina, os depósitos do FGTS e 

recolhimento do INSS, etc, mas é uma verba trabalhista acessórias, que demanda 

comprovação, o que não é o caso dos autos. 

 

Afinal, pelo que se vê, o ambiente é insalubre, mas conforme retratado em 

CCT da categoria em sua Cláusula Decima, cita: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - INSALUBRIDADE 

Fica garantido e acordado, que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo, 

para todos os empregados que exerçam suas atividades em hospitais e setores insalubres, desde que seja comprovado 

através de PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e laudo pericial, conforme rege a CLT, não se 

aplicando outros dispositivos como Portaria, Resoluções, Instruções, Entendimentos e Súmulas. 

Parágrafo Primeiro. As partes estabelecem que a aferição acerca da existência de agente insalubre no 

trabalho, bem como o grau incidente, será apurada através de PPRA, ou subsidiariamente, por Laudo Técnico de 

Avaliações e Condições de Insalubridade, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho. Na ausência dos 

mencionados laudo/estudo, a aferição da existência de agente insalubre no trabalho, bem como o grau incidente será 

apurada via perícia judicial cujo custo será arcado pela parte sucumbente. 

Parágrafo Segundo. As partes ajustam que os adicionais de insalubridade e periculosidade não são 

cumulativos e, quando as condições de labor forem insalubres e perigosas simultaneamente, aplicar-se-à o adicional 

mais vantajoso ao trabalhador, somente enquanto perdurar a condição ensejadora do adicional, conforme parágrafo 

2º do artigo 193 da CLT. 

Parágrafo Terceiro. É indevido o pagamento do adicional de insalubridade quando a prova pericial 

evidenciar que houve neutralização do agente nocivo por meio do regular fornecimento e utilização de equipamento de 

proteção individual (EPI). 

 

E caso, por ventura seja aferido, deverá ocorrer por perícia técnica 

aventada individualmente pelo trabalhador e com respaldo em lei para a sua 

concessão, o que não pode ser presumido quando da confecção da proposta. 



 
 
 

 

b) Atestado de Capacidade Técnica não compatível 

 

Alega, a recorrente, que o atestado de capacidade técnica não atendem as 

exigências da carta cotação 021/2021, visto que não contemplam os serviços para 

“.... manutenção e higienização de fossas sépticas, sistema de esgoto e suas 
respectivas caixas de gordura e passagem, limpeza de rufos, calhas, caixa 
d’agua, manutenção de instalações hidrossanitárias e reservatório e poço 
artesiano” (grifo nosso). 

 

Também não merece prosperar! Explico: 
 

Em proêmio, insta salientar que conforme mencionado em edital, no item 

7, alínea 7.1, inciso III, letra “a”: 
III Habilitação Tecnica 

a) Atestado idôneo e/ou declaração de desempenho das atividades da empresa, no fornecimento de 

serviços semelhantes ao objeto deste processo pelo período mínimo de 06 meses emitido pór 

instituição hospitalar publica ou privada. 

Desta forma, cabe esclarecer que o próprio instrumento convocatório, 

traz a descrição para apresentação de atestado ou declaração semelhantes ao objeto. 

Não tornando assim, a obrigatoriedade de apresentação de atestado ou declaração 

com a mesma descrição do objeto. 

Em relação ao contrato da Secretária de Saúde do Estado de Goiás, 

ressaltamos que executamos serviços em diversos postos do Estado, incluindo áreas 

insalubres. Assim, fica a critério da comissão de licitação realizar diligencias para 

averiguação dos fatos.  

Há ainda em se falar, que a recorrida apresentou outro atestado de 

execução de serviço na área hospitalar, fornecido pela instituição Fundação 

Tiradentes, devidamente comprovado por meio de contrato. 

 

c) ISSQN  

 



 
 

Alega, em síntese, que a alíquota por nós apresentadas de 4% seria 

incorreta. 

 

A recorrida, assim como as recorrentes, sem a menor dúvida, exerce a 

atividade de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO como CNAE principal (81.21-4.00), 

sendo assim, após pesquisa de realizada diretamente a prefeitura da cidade de 

Pirenópolis (local onde o imposto será devido), nos foi repassado que conforme a 

prestação de serviços, a retenção de imposto constante no item 7.10(limpeza, 

manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, 

piscinas, parques, jardins e congêneres) é de exatamente 4%. Não se aplicando assim 

nenhum percentual diferente do apresentado. 

 

d) Não cotou os gastos com os serviços de manutenção e 

higienização de fossas sépticas, sistema de esgoto e suas 

respectivas caixas de gordura e passagem, limpeza de rufos, 

calhas, caixa d’água, manutenção de instalações hidrossanitárias 

e reservatório e poço artesiano.  

 

Sobre a não cotação, cabe explicar que tais despesas estão incluídas no percentual de 

custos administrativos apresentado na proposta. 

 No custo administrativo, tais despesas estão relacionadas com tudo aquilo que é 

necessário para manter um bom andamento da empresa e do contrato, tais como, 

mão de obra do administrativa (escritório), supervisão, serviços adicionais e 

complementares de limpeza e manutenção, ou seja, tudo aquilo que é necessário para 

o seu funcionamento. 

  

Confirmamos que todos os valores estão conforme a nossa realidade 

hoje. E em relação ao quantitativo a disponibilizar, estão conforme consta no 

Edital do referido certame. 

Informamos ainda que temos conhecimento de todas as obrigações 

assumidas no contrato, bem como a necessidade de possuir em seu estoque 

uniformes, equipamento e materiais necessários a execução do contrato 

firmado, conforme consta em edital, permitindo assim que a empresa dê 



 
 
condições de trabalho aos seus colaboradores e uma perfeita execução 

contratual. 

Conforme previsão da IN nº 05/2017, ART. 63 e os seus 

PARÁGRAFOS – “arcaremos com o ônus decorrente de eventual equivoco no 

dimensionamento dos quantitativos da nossa proposta, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente na proposta não seja 

satisfatório ao objeto da licitação”. 

Desta forma, os valores inseridos nas planilhas de composição dos 

custos são totalmente exequíveis e suficientes para corresponder às efetivas 

necessidades do contrato 

IV – DOS PEDIDOS 
 

Ex posittis, requer, se digne, Vossa Senhoria receber a presente 

manifestação (contrarrazões), por ser tempestiva e adequada, objetivando seja 

processada na forma da lei e, de consequência, julgar improcedente o recurso 

interposto pelas recorrente e, como tal, determinar o seguinte: 

 

a) Seja mantida incólume a decisão administrativa que habilitou a empresa Garra 

Forte Administração e Serviços LTDA, pelas explicações já delineadas. 

 

b) Se houver constatação de erro na planilha de formação de preço e custos 

apresentada pela recorrida, seja oportunizada a sua correção, nos termos do § 

3º do Art. 43 da Lei nº 8.666/93, Art. 29-A, § 2º, da IN Mpog nº 02/2008, visto 

que tal situação não promoverá alteração do valor global já fixado por ocasião 

da apresentação da carta cotação, além de manter a exequibilidade da proposta, 

nos termos da lei, cujo ônus já restou assumido pela empresa. 

 

P. deferimento. 

 

Goiânia/GO, 05 de Julho de 2021. 

 



 
 

 
   Ortiz Barbosa de Sousa                                                Liane Maria Ferreira 
            OAB/GO 24.572                                                                       Sócia Administradora 
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