
 

 

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: TIME MULTISSERVIÇOS LTDA.CNPJ: nº 34.036.212/0001-40 

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 de recorrer e concedeu 
o prazo de 3 (três) dias úteis 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 TIME MULTISSERVIÇOS LTDA.CNPJ: nº 34.036.212/0001-40, alega, 
resumidamente, que foi inabilitada indevidamente, pois, os atestados de capacidade técnica anexados 
embora sejam da empresa UP RIO SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 10.315.410/0001-85 distinta, portanto, da 
pessoa jurídica da RECORRENTE, passaram para esta por ato legal de Cisão Parcial devidamente 
registrado na JUCERJA. 

Segundo a RECORRENTE, os atestados estão em nome da empresa UP RIO SERVIÇOS 
EIRELI CNPJ: 10.315.410/0001-85 mas que a RECORRENTE foi constituída através de uma cisão 
parcial da empresa UP RIO SERVIÇOS, conforme contrato social apensado e de acordo com a cláusula 
2° parágrafo 2° foi constituída com direitos e ações sobre seus bens (atestado de capacidade técnica). 

Ainda segundo a RECORRENTE, o registro da cisão parcial foi realizado dentro da 
legalidade com as aprovações dos contadores, e com aval da junta comercial JUCERJA. Para 
consolidar os atestados de capacidade técnica da referida cisão parcial, a RECORRENTE solicitou aval 
dos referidos atestados junto ao CRA (Conselho Regional de Administração), os quais foram averbados 
pelo referido órgão. 

A RECORRENTE ressaltou ainda, que o sócio da empresa TIME MULTISSERVICOS LTDA 
CNPJ: 34.036.212/0001-40 o Sr. Diego Barbosa de Melo, era o administrador da empresa UP RIO 
SERVIÇOS EIRELI, o que corrobora para a compatibilidade entre os responsáveis técnicos que 
constam dos acervos transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’, conforme o 
Acórdão n° 2.444/2012 TCU,  

 
No final de suas alegações a RECORRENTE pede:  

(...)”que seja retificada a decisão de inabilitação da RECORRENTE no Processo em destaque declarando, por 

conseguinte a TIME MULTISSERVIÇOS LTDA vencedora do processo em epígrafe, seguindo adjudicação do contrato. ” 

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 sumarizados  
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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. 

No final de suas alegações a RECORRIDA:  

(...)”requer seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO, a fim de manter a inabilitação da 

Time Multisserviços Ltda, nos termos da fundamentação supra. ” 

Os termos do recurso apresentado pela RECORRIDA, podem ser obtidos em sua íntegra 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 



 Fl. 3/5  

 

 

 

 

 

 

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.  
 

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. 

O recurso trata da transferência de acervo técnico da empresa UP RIO SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ: 10.315.410/0001-85 para a empresa ora RECORRENTE. Em face da abrangência do tema e, 
principalmente, nesse caso concreto da cisão de sociedade empresarial, cabem alguns 
esclarecimentos preliminares  
 

De início, destaco existirem dois tipos de capacidade técnica. A primeira é a capacidade 
técnico-profissional que pode ser demonstrada a partir da apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, a qual diz respeito a experiência do profissional na execução de um determinado 
objeto. A segunda é a capacidade técnico-operacional que diz respeito a experiência que a empresa, 
pessoa jurídica, possui na execução de determinado objeto. 
 

O imbróglio começa quando determinada empresa é formada a partir da cisão ou partição 
de outra. Surge daí o questionamento: a quem caberia determinado bem (seja tangível ou intangível)? 
Assim, dada a dificuldade de se chegar a um acordo, o processo de cisão societária deve prever, de 
forma clara, como ocorrerá a partição dos bens tangíveis e intangíveis (transferência da capacidade 
técnico-operacional). Lembremo-nos de que a cisão (nem sempre amigável), poderá ser realizada com 
a transferência também dos responsáveis técnicos (transferência da capacidade técnico-profissional), 
pelas obras públicas e contratos administrativos já executados. Essa avaliação varia caso a caso.  

 
Conforme Fernão Justen de Oliveira e Ana Lucia Ikenaga Warnecke comentam que a 

comprovação da capacidade técnico-operacional é questão de fato, isto é, deverá ser apurada no caso 
concreto. Segundo os doutrinadores, (...)“caso a cindenda se torne a destinatária exclusiva dos elementos 
técnicos que originalmente conferiam aptidão para o cumprimento do objeto licitado os efeitos dessa cisão 

parcial atribuirão a suficiência técnica a essa nova empresa”(...). Assim, na cisão poderão ser integralizados 
no capital social da nova empresa (cindenda) os atestados de capacidade técnica da empresa cindida, 
incorporando-os ao acervo intangível. A transferência do quadro técnico, por sua vez, corrobora com a 
demonstração de regularidade da reestruturação societária da cisão, pois servirá de substrato à 
defesa de que a nova sociedade empresarial (cindenda) terá capacidade técnico-profissional 
(experiência) de executar o objeto licitado.  
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No nosso caso concreto, a RECORRENTE acostou aos documentos de habilitação seu 
contrato social de constituição por cisão parcial, registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro - 
JUCERJA em 19/06/2019. Nele verificamos que os atestados apresentados em nome da empresa UP 
RIO estão arrolados dentre os que, com a constituição da nova sociedade empresarial, ficariam em 
direito e ação da empresa RECORRENTE. Adicionalmente, corroborando com a afirmação da 
RECORRENTE de que o administrador da empresa UP RIO é sócio administrador da nova sociedade 
empresarial. Após diligencia, foi verificado no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, a 
participação societária dos dirigentes das duas empresas, e em ambas se verificou o registro do Sr. 
Diego Barbosa de Melo, portanto, configurando-se a transferência da capacidade técnico-profissional. 

 
Por derradeiro o Tribunal de Contas da União, em comento sobre a transferência parcial de 

patrimônio e profissionais decorrente de reestruturação societária, em seu Acórdão n° 1.233/2013 – 
Plenário, 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; 

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

 

É importante 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 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 

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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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, ainda que não haja dispositivo específico sobre o tema na legislação 

brasileira, conclui-se que a transferência de capacidade técnico-operacional entre pessoas jurídicas é 
admitida pela doutrina e pelo Tribunal de Contas da União e restou comprovado 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 RECORRENTE. 
 
 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 de considerar os 
atestados apresentados em nome da empresa UP RIO SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 10.315.410/0001-85 
válidos para comprovar a capacidade técnica da empresa TIME MULTISSERVIÇOS LTDA.CNPJ: nº 
34.036.212/0001-40. Assim, informo o retorno à fase de habilitação para análise da documentação da 
empresa RECORRENTE em especial sua planilha de formação de custos. 
 
 
Rio de Janeiro, 25/08/2021. 
 
 
 
 
 
Lauro Renato Lima Damasceno 
Pregoeiro 


