
 
CONTRARRAZÃO : 
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 
 
Ref. Pregão Eletrônico nº 005/2021 
 
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 00.277.106/0001-37, com sede à Rua Almirante 
Grenffal, nº 405 - Bloco 3, Sala 604, Parque Duque, Duque de Caxias/RJ, CEP 25.085-135, vem, à presença de 
Vossas Senhorias, para, tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES, ao inconsistente recurso administrativo 

apresentado pela empresa TIME MULTISSERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 34.036.212/0001-40, nos seguintes termos. 
 
I – DOS FATOS 
 
O objeto do certame em discussão destina-se a contratação de empresa para a prestação de serviço de 
secretariado, nos níveis médio e superior para atender as necessidades do Escritório Central da EPE, situado na 
Praça Pio X, n°54, Edifício Marquês dos Reis 2º ao 7º andar, Rio de Janeiro – RJ Cep: 20.091-040, nas 
quantidades e especificações indicadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital e seus apensos. 
 
Ocorre que, a empresa Recorrente foi desclassificada do certame por apresentar Atestados de Capacidade em 
nome de outra empresa, ou seja, em nome de UP Rio Serviços Eirelli, razão pela qual insurgiu-se por intermédio 

do recurso em discussão. 
 
Alega a Recorrente que os Atestados de Capacidade Técnica em nome da UP Rio Serviços Eirelili são validos, isto 
porque, a empresa Time Multisserviços foi constituída por meio de uma cisão parcial da empresa UP Rio Serviços 
Eirelili, portanto, há compatibilidade as aludidas empresas para participação do processo em questão. 
 
É a breve síntese do necessário. 
 
II – DA JUSTIFICATIVA 
 
O Atestado de Capacidade Técnica é uma declaração que objetiva comprovar que a empresa possui experiência 

para executar os serviços, para qual ela foi contratada, nos termos do artigo 30 da Lei 8.666/93 
 
Nesse sentido, o artigo 30, §1º, inciso I dispõe que a “capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante 
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior 
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos”. 
 
Portanto, é evidente que este atestado deve ser emitido pela EMPRESA LICITANTE, ou seja, pela Time 
Multisserviços e não pela empresa UP Rio Serviços Eirelili. Isto porque, quem prestará diretamente os serviços à 
administração pública é a Time Multisserviços, de modo que esta deve comprovar sua capacidade técnica de 

exercer as atividades exigidas no edital, o que deixou de fazer no caso em apreço, razão pela qual foi 
devidamente desclassificada do certame, por não preencher os requisitos previstos no edital. 
 
Entende-se por capacidade técnica a empresa que participa do processo licitatório e apesar da cisão é impossível 
remanescer o mesmo corpo de profissionais e capacidade em cada uma das empresas derivadas, de maneira 
exata como antes da restruturação da empresa cindida, razão pela qual não pode ser considerada a capacidade 
presumida da empresa UP Rio Serviços Eirelili. 
 
Desse modo, por se tratar de empresa cindida não significa dizer que esta preenche o requisito da capacidade 
técnica exigida no edital, portanto, não detém de aptidão técnico-operacional para executar o objeto do processo 
licitatório. Tal entendimento já restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1849220. 
 

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA PREGÃO ELETRÔNICO CISÃO EMPRESARIAL CAPACIDADE TÉCNICO 
- OPERACIONAL. Não se presume a manutenção da integralidade da capacidade econômica, técnica e operacional 
da empresa cindenda pelas duas empresas resultantes da cisão. Requisito de capacidade técnica exigido no edital 
não demonstrado. 
 
Desse modo, os atestados deveriam estar em nome da Licitante - Time Multisserviços – que efetivamente 
prestaria os serviços Empresa de Pesquisa Energética, que não ocorreu, razão pela qual justifica-se sua 
desclassificação do certame, uma vez que a Recorrente não demonstrou capacidade técnica a lhe conferir 



habilitação no processo licitatório. 
 
III – DO PEDIDO 
 
Diante o exposto, requer seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO, a fim de manter a 
inabilitação da Time Multisserviços Ltda, nos termos da fundamentação supra. 
 
Nestes termos, 

Pede deferimento. 
 
São Paulo, 20 de agosto de 2021 
 
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 


