
 

 
Resposta ao Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.005/2021 Contratação dos 
Serviços de Secretariado Executivo para o escritório da EPE. – ATA COMPLEMENTAR N° 1 

 

EMPRESA RECORRENTE: PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 16.963.926/0001-12 

EMPRESA INTERESSADA: TIME MULTISSERVIÇOS LTDA. CNPJ: 34.036.212/0001-40 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação da intenção em recorrer foi registrada no sistema Comprasnet na sessão 
pública do pregão eletrônico acima enumerado, realizada em 30/08/2021 O pregoeiro aceitou a intenção 
em recorrer da empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. e concedeu o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões, sendo 
concedido mesmo prazo para as contrarrazões. O recurso foi interposto no dia 02/09/2021 e as 
contrarrazões, apresentadas pela empresa TIME MULTISSERVIÇOS LTDA., datam de 08/09/2021, ou 
seja, ambos no prazo legal definido, sendo, portanto, tempestivas.  

 II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE.  

A empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 16.963.926/0001-12, ora RECORRENTE, alega, resumidamente, que foi 
inabilitada equivocadamente pelo Pregoeiro, o qual se baseou nos autos que trata sua recuperação 
judicial.  

Segundo a RECORRENTE, o Juízo que trata sua recuperação judicial não possui 
competência para se pronunciar acerca do processo licitatório, ou para determinar à outra autoridade tal 
competência e que, portanto, o Pregoeiro não seria competente para, em ato discricionário, definir 
contratar ou não alguma empresa, cabendo-lhe tão somente a decisão de habilitação ou inabilitação, 
com base nos requisitos do edital. 

Em seguida, a RECORRENTE traz à sua peça recursal o argumento de que a empresa 
RECORRIDA foi declarada vencedora, indevidamente, por ter apresentado atestados técnicos em nome 
de outra pessoa jurídica, no caso concreto, da empresa UP Rio Serviços Eireli.  

Por derradeiro a RECORRENTE, ressalta que dos atestados apresentados não se pode 
inferir que a capacidade técnica da RECORRIDA foi mantida, mesmo em sendo esta, resultado da cisão 
da empresa detentora dos citados atestados.  

No final de suas alegações a RECORRENTE pede:  

“[...] TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso administrativo, com a consequente reconsideração da 
decisão desse Pregoeiro a fim de que este retome ao seu status quo ante, de modo a habilitar a Recorrente no 
certame, posto que além de ter ofertado a melhor proposta para a Administração, preencheu todos os requisitos 
legais e constantes do edital exigidos no presente certame, bem como a efetiva inabilitação da Time Multisserviços 
Ltda, posto que não demonstrou capacidade técnica a lhe conferir habilitação no presente processo licitatório”. 

Os termos do recurso apresentado pela RECORRENTE, podem ser obtidos em sua íntegra 
no sítio do ComprasNet. 

 

 

 III – DAS CONTRARRAZÕES. 
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A empresa TIME MULTISSERVIÇOS LTDA. CNPJ: 34.036.212/0001-40 apresentou as contrarrazões 
ao recurso interposto pela empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA, com base nos argumentos sintetizados a seguir:  

1. Deve ser mantida a inabilitação da RECORRENTE, visto que está em recuperação judicial e não 
apresentou, juntamente com os documentos de habilitação, a certidão emitida pelo seu administrador judicial, 
informando que se encontra apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, 
conforme orienta o TCU no Acórdão 1201/2020 -Plenário, da relatoria do Ministro Vital do Rêgo. 

 

2. A questão dos atestados de Capacidade, em nome da UP Rio Serviços Eirelli, utilizados pela 
empresa Time Multisserviços Ltda. está superada, visto que foi objeto de diligência e de decisão, 
não tendo a RECORRENTE trazido novos fundamento capazes de alterar o entendimento 
pregoeiro. 

 

3. A questão da desoneração da folha de pagamento utilizada pela TIME tem amparo na legislação 
vigente e na jurisprudência do TCU.  

 

Por derradeiro, a empresa Time Multisserviços requer: 

”Por tudo isso não se deve dar provimento ao recurso apresentado e a decisão do Pregoeiro de 
declarar a Recorrida vencedora do certame deve ser ratificada” 

 

Os termos das contrarrazões podem ser obtidos de forma integral no sítio do ComprasNet. 

 IV – DOS FATOS. 

Em face do pregoeiro ter acatado o recurso da empresa TIME MULTISSERVICOS LTDA 
CNPJ: 34.036.212/0001-40, interposto em 17/08/2021, houve retorno à fase da habilitação. Assim, após 
a convocação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a primeira sessão pública da Ata 
Complementar ocorreu às 15:00h do dia 30 de agosto de 2021. Na ocasião a empresa TIME foi 
declarada vencedora do certame, com a proposta no valor de R$ 1.649.874,99 (um milhão, seiscentos e 
quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e noventa e nove centavos). 

Inconformada com o resultado, a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS 
E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda., ora RECORRENTE, manifestou intensão de recorrer do 
resultado e, tempestivamente, apresentou o respectivo recurso, o qual passo a analisar. 

 V – DA ANÁLISE DO RECURSO. 

 
Após análise dos fundamentos contidos no recurso apresentado, no tocante à inabilitação 

da RECORRENTE, , bem como nas contrarrazões apresentadas, o Pregoeiro entende que:  

No tange aos possíveis Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, após consulta à legislação aplicável e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), 
verifica-se que há distintas interpretações dos arts. 57, da Lei nº 11.101/2005 e do art. 191-A do Código 
Tributário Nacional (CTN). Em especial, sob a ótica da preservação da empresa em recuperação, 
quando se opta pela flexibilização da exigência de apresentação de certidões negativas (ou positivas 
com efeitos de negativas) de débitos tributários para a concessão da recuperação judicial e, ainda, na 
hipótese de concessão de parcelamento tributário.  

Porém, no caso concreto, diferente do parcelamento tributário, que não é uma faculdade da 
Fazenda Pública, mas um direito das empresas em recuperação, entendo não ser cabível generalizar o 
conceito para dispensar a demonstração de regularidade fiscal para a habilitação no procedimento 
licitatório, até porque, pelo disposto no art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, citado nas contrarrazões 
pela empresa TIME temos:  
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Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o 
processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:  
[...]  
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor 
exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no 
art. 69 desta Lei; (grifou-se)  

Ademais, a própria RECORRENTE afirma em seu recurso que:  

[...] é forçosa a conclusão de que ao Pregoeiro cabe a decisão de habilitação ou 
inabilitação com base no preenchimento dos requisitos dispostos no edital, bem como na 
estrita observância da legislação, tendo por cerne o princípio da legalidade e vinculação 
ao edital”.  

Não obstante a decisão do D. Juízo da 4ª Vara Cível de Duque de Caxias/RJ, que autoriza a 
ora RECORRENTE a participar de processos licitatórios, fica, entretanto, a critério da administração 
pública a prerrogativa de habilitá-la nessas condições. .  

Considerando o interesse público e a matriz de risco da contratação, identifico existir 
enorme risco na habilitação e contratação da RECORRENTE. 

Com relação ao segundo fundamento recursal, o qual versa sobre a utilização de atestados 
técnicos herdados por empresa cindenda, o Pregoeiro acolheu o entendimento do Tribunal de Contas 
da União – TCU, proferido no Acórdão nº 1.233/2013 - Plenário, que admitiu a transferência de 
capacidade técnico-operacional entre pessoas jurídicas, não somente na hipótese de transferência total 
de patrimônio e acervo técnico, mas também no caso de transferência parcial desses ativos.  

Na análise do caso, o TCU considerou os seguintes requisitos para fins de aceitação da 
transferência de acervo: 
 

 a ocorrência de transferência do patrimônio tangível juntamente com parcelas do conjunto 
subjetivo de variáveis que concorreram para a formação da cultura organizacional da empresa 
cedente; 

 a existência de tratamento expresso, no negócio jurídico que tenha formatado a operação 
reestruturante, quanto à divisão do acervo técnico da empresa; e 

 a existência de total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos 
transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’. 

 

Ressalto que na análise do caso concreto, foram verificados todos os mencionados 
pressupostos para aceitação dos documentos de habilitação apresentados pela empresa Time 
Multisserviços. 

 
Por último, importa salientar que o TCU já pacificou esse entendimento, conforme o 

acordão 229/2015 – Plenário. 
 

“[...]18. Registrou-se, igualmente, que existe ‘total compatibilidade entre os 
responsáveis técnicos que constam do acervo transferido e os responsáveis 
técnicos da empresa EIT Construções S/A’, ou seja, ‘Os mesmos responsáveis 
técnicos que executaram os serviços que constam do acervo técnico transferido 
foram instituídos como responsáveis técnicos da EIT Construções S/A’. 
19. Observa-se, ademais, que o Consórcio juntou aos autos as declarações de 
indicação dos responsáveis técnicos na execução das obras para 
remanejamento da adutora, bem como os respectivos contratos de trabalho firmados 
com a empresa EIT Construções S/A (peça 131, fls. 29/34 e 40/54). 
20. Neste ponto, é oportuno destacar, na linha igualmente defendida pela Serur, que 
não pode subsistir o raciocínio utilizado na deliberação recorrida de que 
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somente seria permitida a transferência da capacidade técnica entre pessoas 
jurídicas quando ocorresse a transferência total do patrimônio e dos 
profissionais correspondentes, uma vez que o próprio Tribunal já reconheceu essa 
possibilidade nos casos de cisões, posição esta inaugurada pelo Acórdão 
1.108/2003–TCU–Plenário, no que foi seguido por outras deliberações, a exemplo 
dos Acórdãos 2.071/2006, 634/2007, 2.603/2007 e 2.641/2010, todos do Plenário. 
20 Ou seja, nos termos do citado voto, e com base nas considerações lançadas pela 
Secretaria de Recursos deste Tribunal nos mesmos autos, para demonstrar a efetiva 
transposição da capacidade técnica, há que se evidenciar o traslado de fração do 
patrimônio tangível, a transferência de parcela significativa do conjunto subjetivo das 
variáveis relacionadas à cultura organizacional, a definição acerca da extensão e da 
forma de aproveitamento dos atestados que compõem o acervo repassado, e por fim, 
mas não de menor importância, a total compatibilidade entre os responsáveis 
técnicos que figuram nos atestados transferidos e aqueles que integram o quadro da 
empresa destinatária do acervo. 
21 Assim, e considerando a apresentação de documentos que sinalizam que a 
instituição da representante deu-se a partir da cisão da TC/BR Tecnologia e 
Consultoria Brasileira Ltda. (peça 2, p. 136-139 e 140-141), com transferência parcial 
do acervo desta para aquela, incluindo o atestado utilizado para comprovar sua 
capacidade técnica (peça 2, p. 80-93, 94-101 e 145), não vislumbramos fundamento 
para a justificativa utilizada pela comissão de licitação – e ratificada pela autoridade 
superior – para manter a inabilitação da representante. Com efeito, não havendo 
qualquer ressalva no protocolo da operação de cisão e no laudo de avaliação do 
acervo transferido quanto à extensão e à forma de aproveitamento dos respectivos 
atestados, os bens intangíveis que compõem o acervo trasladado passam a integrar, 
de forma incondicional, o patrimônio da representante, não havendo que se falar em 
indicação de eventuais limites de utilização (extensão ou forma de aproveitamento) 
dos direitos materializados nos atestados destinados à representante...” 

Por todo o exposto, conclui-se que a transferência de capacidade técnico-operacional entre 
pessoas jurídicas é admitida pela doutrina e pelo TCU, tendo sido comprovada no caso concreto. 
Entendo, assim, que não houve apenas sub-rogação dos atestados e sim a efetiva transferência de 
capacidade técnico-operacional/profissional da empresa cindida para à Time Multisserviços Ltda. 

 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 

 
Diante de todo o exposto, conheço o Recurso Administrativo apresentado pela PERSONAL 

SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., , para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO e manter a inabilitação a RECORRENTE no certame.  

 
Assim, mantenho a decisão de desclassificar a RECORRENTE, de declarar habilitada a 

empresa TIME MULTISSERVIÇOS Ltda. CNPJ: 34.036.212/0001-40, aceitar sua proposta e declará-la 
vencedora do certame. Por fim, recomendo a adjudicação do objeto à empresa vencedora e a 
homologação do resultado no sistema ComprasNet. 
 

Nos termos do art. 13º, inciso IV, do Decreto nº 10.024/2019 c/c o art. 4º, §1º, do 

Regulamento de Licitação e Contratos da EPE (RLC/EPE), encaminho o presente recurso para 

decisão da Autoridade Superior. 

Rio de Janeiro, 10/09/2021. 
 
 
 
 
Lauro Renato Lima Damasceno 
Pregoeiro 
 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20030825/TC%20013.546.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20030825/TC%20013.546.doc
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 
 
Nos termos da legislação vigente e com base nos argumentos e nos fundamentos do 

pregoeiro, acato, nos seus exatos termos, a decisão proferida em face do recurso interposto pela 
empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.. 

 
Rio de Janeiro,    de        de 2021. 
 
 
 
Angela Regina Livino de Carvalho 
Diretora de Gestão Corporativa 
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