
 

 

 

Resposta ao Recurso Administrativo do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.005/2021 – Licitação para 
contratação dos Serviços de Secretariado Executivo para o escritório da EPE. 

 

EMPRESA RECORRENTE: EURO SERVICE EIRELI ME. CNPJ: 16.963.926/0001-12 

 

EMPRESA RECORRIDA: PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37 

 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A manifestação da intenção em recorrer foi registrada no sistema Comprasnet na sessão 
pública do pregão eletrônico acima enumerado. O pregoeiro aceitou a intenção em recorrer e concedeu 
o prazo de 3 (três) dias uteis para apresentação das razões, sendo concedido mesmo prazo para as 
contrarrazões. As razões e contrarrazões foram apresentadas no prazo legal definido, sendo por tanto, 
tempestivas.  

 II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE.  

A empresa EURO SERVICE EIRELI ME. CNPJ: 16.963.926/0001-12, ora RECORRENTE, 
alega, resumidamente, que a empresa declarada vencedora PERSONAL SERVICE RECURSOS 
HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37, apresentou documentos 
de habilitação técnica com inconsistências e que sua habilitação merece ser revista. 

Segundo a RECORRENTE, a vencedora possui débitos com a Justiça do Trabalho e 
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Segundo a RECORRENTE 
a discrepância entre as mencionadas certidões e o status proferido pelo Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores – SICAF em cujo cadastro a vencedora consta como APTA, denotaria indícios de 
manipulação pelo responsável de atualização do cadastro SICAF. A RECORRENTE por derradeiro, 
informa que empresa declarada vencedora e ora RECORRIDA, se encontra no Regime de 
Recuperação – Fiscal, mas que a despeito deste fato para ser valer da condição de habilitada, deveria 
fazer prova “ATUALIZADA” da letra “a”, do subitem 11.7.2 do Edital, e que NÃO o fez.  

No final de suas alegações a RECORRENTE pede:  

“...inabilitação da Recorrida Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda, bem 
como, comprovada a prática de apresentação de documento ou declaração falsa, que seja aplicada as 
penalidades da Lei, quando em então, estará sendo restabelecida a salutar e costumeira JUSTIÇA. 

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

 III – DAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA. 

A empresa RECORRIDA em suas alegações coloca os fatos e argumentações, nos termos 
abaixo descritos: 

Primeiramente a empresa esclarece estar em Recuperação Judicial perante o D. Juízo da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias/RJ, autuada sob o nº 0043514-08.2018.8.19.0021 e está na 
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vigência do período de proteção denominado de “stay period”. De acordo com a Lei. 11.101/2005 que 
regula a recuperação judicial e em seu Art.  6º destaca: 

 

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica  

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei 
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores 

particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à 
falência 

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e 
constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais 
cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência 

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia 
ilíquida. 

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de 
créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações 
a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do 
respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. 

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a 
reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido 
líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. 

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III 
do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do 
processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, 
desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal 

A demais de alegar possuir a proteção vigente do “stay period” até 28/09/2021, a 
RECORRIDA informa estar dispensada de apresentar as Certidões de Regularidade para com a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, a Certidão de Recuperação Judicial e Falência e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, que se façam necessárias para participação da mesma em processo 
licitatório e contratação com o Poder Público, cabendo à autoridade administrativa do certame análise e 
viabilidade econômica do licitante 
 

E por derradeiro, a requer: 

”...Diante o exposto, requer seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO, a fim 
de manter a decisão do Ilustro Pregoeiro que declarou a empresa Recorrida como vencedora do certame, 
nos termos da fundamentação supra...” 

 

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

 IV – DOS FATOS. 

A primeira sessão pública do certame ocorreu no dia 04 de agosto às 10:00h. Após a etapa 

de disputa aberta de lances, sagrou-se vencedora a empresa INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS 
EIRELI CNPJ: 13.411.926/0001-11 a qual foi solicitada a encaminhar sua proposta ajustada, bem 

como a planilha de formação de custos para análise. Na sessão seguinte, informada da existência de 
erros em sua planilha, a licitante pediu sua desclassificação, em face de sua proposta comercial não se 
manter EXEQUIVEL, após as necessárias correções. 

Com a desclassificação da empresa INNOVA AIR, o sistema ComprasNet, baseado na Lei 
n°123/06 que assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte, direito de preferência em 
caso de empate (valores iguais ou até 5% superiores ao melhor lance), convoca automaticamente a ME 
ou EPP mais bem classificada para, exercer seu direito de preferência e apresentar uma proposta que 
cubra o valor do melhor lance. Após convocação automática, e tendo exercido seu direito de preferência 
a empresa TIME MULTISSERVICOS LTDA CNPJ: 34.036.212/0001-40 enviou sua documentação e 
planilha de formação de custos, para análise da comissão de licitação.  
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Quando da avaliação da documentação apresentada, foi verificado que os atestados de 
capacidade técnica apresentados, estavam em nome de empresa diversa da empresa que fora 
convocada e cadastrada no certame, não sendo, portanto, válidos para comprovação de habilitação à 
prestação dos serviços. Assim, entendendo não serem válidos os atestados apresentados, a empresa 
TIME MULTISSERVICOS LTDA CNPJ: 34.036.212/0001-40, foi desclassificada do certame. 
 

Novamente, após a desclassificação da licitante o sistema, convocou, automaticamente, a ME 
ou EPP mais bem classificada para, para exercer seu direito de preferência e apresentar uma proposta 
mais vantajosa. Porém, desta vez as licitantes convocadas e que poderiam exercer o direito de 
preferência, não o fizerem.   

Assim, a empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL Ltda. CNPJ: 00.277.106/0001-37, ora RECORRIDA e foi solicitada a encaminhar sua 

proposta ajustada, bem como a planilha de formação de custos para análise. Após análise da 
documentação a licitante foi habilitada tecnicamente e declarada vencedora do certame, com uma 
proposta de R$ 1.649.874,96 (Um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e 
quatro reais e noventa e seis centavos). 

 V – DA ANALISE DO RECURSO. 

Antes de tratarmos da análise do recurso, como forma a melhor contextualizar os fatos e 
nivelar as informações, trazemos o item 11 do edital – que trata da Habilitação dos licitantes e mais 
especificamente no subitem 11.2 que diz: 

(..).”11. 2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta melhor 
classificada, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação da empresa no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, mantido pelo Ministério da Economia; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União; 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça; e 
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

11.3. Constatada a existência de sanção impeditiva em face da licitante, o Pregoeiro declarará o licitante excluído 
do certame por não preencher os requisitos de participação; 

11.4 A habilitação da licitante classificada em primeiro lugar e dos respectivos sócios, será verificada por meio de 
consulta online no SICAF, abrangendo os níveis II, III, IV e VI, conforme previsto no art. 6º da Instrução Normativa 
nº 3/2018, de 26 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. ”(...) 

Em continuação, o edital prevê no mesmo item, que caso a licitante não esteja cadastrada 
no SICAF nos níveis exigidos no subitem 11.4 deverá apresentar outros documentos de forma a 
substituir o citado cadastro. Assim, supondo-se detentora da melhor proposta a licitante estaria APTA se 
atendidos os requisitos listados acima.  

Isto posto, na análise da documentação apresentada pela licitante RECORRIDA e dos 
documentos diligenciados no SICAF, constam todas as certidões requeridas, que atestam a sua 
habilitação no citado quesito. 

No caso concreto, foi confirmado pela própria RECORRIDA a informação de que possui 
débitos com a Justiça do Trabalho. Adicionalmente, informa que está em processo de recuperação 
judicial, autuado sob o nº 0043514-08.2018.8.19.0021 na 4ª Vara Cível da Comarca de Duque de 
Caxias/RJ.  
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No tocante a regularidade fiscal exigida no Edital, faz-se necessário observar que, 
consoante o entendimento consolidado no Enunciado nº 283 da Súmula do TCU: “Para fim de 
habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de 
quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua regularidade”. Paralelamente, acerca da 
imprescindibilidade de demonstração da situação de regularidade fiscal, no âmbito das licitações e 
contratos administrativos, o TCU já decidiu também que:  

 
(…)  
“9. Ademais, a contratação, pelo Poder Público, de empresa em situação de irregularidade fiscal representa 

violação ao princípio da moralidade administrativa, pois haverá a concessão de benefício àquele que descumpre preceitos 
legis. Em última instância, haverá também o estímulo ao descumprimento das obrigações fiscais.  

 
10. Observa-se, ainda, que a condição de regularidade fiscal deverá ser mantida durante toda a execução do 

contrato e comprovada a cada pagamento efetuado. Nota-se, assim, que a exigência em questão alcança não só o 
procedimento licitatório, mas a contratação em si. Caso a Administração exigisse a regularidade fiscal somente dos contratados 
mediante procedimento licitatório, estaria conferindo tratamento mais favorável àqueles que foram contratados sem licitação. 
Por conseguinte, haveria flagrante violação do princípio constitucional da igualdade.” (Acórdão 2.097/2010, 2ª Câmara, rel. Min. 
Benjamin Zymier).  

 

Já no tange aos possíveis Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União, esta comissão de licitação, após consulta a jurisprudência e boas práticas reconhece que há 
distintas interpretações dos Arts. 57 da Lei federal nº 11.101/2005 e 191-A do 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 na hipótese de concessão de parcelamento tributário.  

Porém, no nosso 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 e se dispensar a demonstração de regularidade fiscal para a habilitação no 
procedimento licitatório. Até por que pelo disposto no art. 52, inciso III, da Lei federal nº 11.101/2005 
trazido pela a RECORRIDA temos:  

 

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)  

A própria RECORRIDA afirma nas suas contras-razões que a decisão do D. Juízo da 4ª 
Vara Cível de Duque de Caxias / RJ, autoriza a sua participação em processos licitatórios, ficando, 
entretanto, a critério da contratante a prerrogativa de habilitar e contratar a RECORRIDA. 

(...) 
“Tal dispensa se dá pelo mesmo prazo de prorrogação do stay period, ou seja, até 28/09/2021, logo, a Recorrida 

está amparada por decisão judicial proferida às fls. 34.201/34.204 nos autos da Recuperação Judicial, que a autoriza a 
participar de processos licitatórios com dispensa no tocante à apresentação das mencionadas certidões, cabendo à 
Contratante decidir ou não pela habilitação da Recorrida”. 

(...) 

Por fim, reitero que muito além da questão da habilitação aqui em análise, a contratação e a 
continuidade da prestação do futuro serviço são o verdadeiro objeto do processo licitatório, em especial 
neste caso concreto em que envolve a cessão de mão de obra. Assim, em face dos entendimentos 
jurídicos, legislação aplicável, considerando o interesse público e a matriz de risco da contratação, 
identifico existir uma álea na continuidade da habilitação e futura contratação da RECORRIDA. 
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 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 

 
Diante de todo o exposto, conheço o Recurso Administrativo apresentado, visto estar 

presente a tempestividade e a legitimidade, e ACATO o pedido da RECORRENTE inabilitando a 
empresa PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda. 
CNPJ: 00.277.106/0001-37. Por fim, informo o retorno à fase de habilitação para análise da 
documentação da próxima empresa classificada. 
 
Rio de Janeiro, 25/08/2021. 
 
 
 
Lauro Renato Lima Damasceno 
Pregoeiro 


