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 RECURSO : 

 

ILMA. SRO. PREGOEIRO DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 
 
“O procedimento administrativo não tem existência jurídica se lhe falta, como fonte primeira, um texto 
da Lei. Mas não basta que tenha sempre por fonte, a Lei. É preciso ainda que se exerça seguindo 
orientação dela e dentro dos limites nela traçados. Só assim o procedimento da Administração é 
legítimo.” (Ministro Seabra Fagundes, In “Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 
 
TIME MULTISSERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
34.036.212/0001-40, neste ato, representada por seu representante legal já devidamente qualificado 
no processo licitatório em referência, com arrimo na Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002 e 
14.133/2021, e ainda, demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, vem à vossa presença, em 
defesa de seus direitos apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a sua inabilitação, pelo que 
segue: 
 
I - DOS FATOS 
 
Inicialmente, evidenciamos que o objeto do certame em apreço, destina-se 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 
 
A recorrida foi inabilitada por apresentar os atestados de capacidade técnica anexados são da 
empresa UP RIO SERVIÇOS EIRELI CNPJ:10.315.410/0001-85 distinta, portanto, da pessoa jurídica 
TIME MULTISSERVICOS LTDA CNPJ: 34.036.212/0001-40 cadastrada neste certame. A proposta 
da licitante será recusada por não atendimento ao item 11.8.1 a). 
 
Aberto o prazo para registro de intenção de recurso, procedeu com a devida manifestação de sua 
intenção, para tentar reverter a decisão do Pregoeiro em inabilitação, senão vejamos: 
 
Motivo Intenção: Temos intenção de entrar com recurso contra a nossa desclassificação, tendo em 
vista que os atestados da empresa UP Rio Serviços Eireli, passaram para a empresa Time por ato 
legal de Cisão Parcial devidamente registrado na Jucerja e ainda os atestados ratificados pelo CRA-
RJ passando o RCA para empresa Time, conforme contrato de cisão apensado na documentação, 
pede se ao direito da ampla defesa e do contraditório, conforme Acordão TCU 339-2010. 
 
Todavia, como será demonstrado a seguir, as alegações da recorrida irão demonstrar que não houve 
erro nos documentos apresentados e que estão de acordo a legislação vigente no país, razão pela 
qual deve ser dado provimento ao seu recurso, com a revisão da decisão e mantendo a recorrida 
habilitada na qual deve ser declarada como vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e 
a licitação homologada. 
Em síntese, esses são os fatos. 
 
II. DOS FUNDAMENTOS 
1 - Dos atestados de Capacidade em nome da UP 
Os atestados de capacidade técnica realmente estão em nome da UP realizando uma análise 
superficial. 
No entanto, para o devido entendimento, vimos esclarecer que a empresa Time foi constituída 
através de uma cisão parcial da empresa UP, conforme contrato social apensado na documentação 
e de acordo com a cláusula segunda parágrafo segundo foi constituída com direitos e ações com 
seus bens (atestado de capacidade técnica). 
Todas ações realizadas de registro da cisão parcial, foi realizada dentro da legalidade com as 
aprovações dos contadores e ainda com aval da junta comercial. 



Para consolidar os atestados de capacidade técnica da referida cisão parcial, a Time ainda solicitou 
aval dos referidos atestados junto ao CRA (Conselho Regional de Administração), na qual foram 
devidamente averbados com emissões das certidões de Registro de Acervo Técnico que estava em 
nome da UP e passaram para o nome da Time, em virtude de ser o mesmo responsável técnico de 
ambas as empresas UP e Time. 
Ressaltamos ainda, que o Sócio da Time o Sr. Diego Barbosa de Melo, era o administrador da 
empresa UP SERVIÇOS EIRELI, ou seja, foi realizada a devida cisão parcial pôr a existência de total 
compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos transferidos e o 
responsável técnico da empresa ‘cessionária’, conforme o Acórdão 2.444/2012, senão vejamos: 
Na análise do caso do Acórdão 2.444/2012, o TCU considerou os seguintes requisitos para fins de 
aceitação da transferência de acervo: 
Acórdão 2.444/2012 
... 
• a existência de total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos 
transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’. 
Ainda assim, para não haver dúvidas, recentemente, a recorrida foi vencedora no Pregão Eletrônico 
038/2021 da JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA – RJ - (Uasg 90016), na qual a empresa Ale & 
Dan Serviços Conservação e Limpeza Ltda, impetrou recurso, quanto aos Atestados de Capacidade 
Técnica apresentados em nome da UP Serviços Eireli, junto com a documentação da Time 
Multisserviços Ltda, senão vejamos a decisão do Pregoeiro: 
DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE 
PROCESSO Nº JFRJ-EOF-2021/193 
PREGÃO Nº 38 / 2021 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
PARECER I 
... 
II 
“Em relação aos atestados apresentados o serem emitidos em nome de outra empresa, este 
pregoeiro, a fim de não pairar dúvidas, realizou diligência, às fls. 538, quando a empresa Time 
ratificou o entendimento anterior, já que o contrato social reza que esta empresa foi oriunda da cisão 
parcial da empresa citada nos atestados citados e que os mesmos foram “carregados” pela nova 
empresa.” 
III 
 
 
Tendo em vista o acima exposto, decide o Pregoeiro pelo INDEFERIMENTO do recurso interposta 
pela empresa ALE & DAN Serviços Conservação e Limpeza Ltda e a consequente manutenção do 
resultado constante da ata do Pregão 38/21. 
 
Diante da particularidade dos referidos atestados, no primeiro momento, em haver dúvidas quanto a 
legalidade do mesmo, o pregoeiro da EPE tem a prerrogativa de realizar diligências, para sanar 
possíveis dúvidas de acordo com o item 11.8.5 do edital, senão vejamos: 
DA COMPROVAÇÃO EXIGIDA NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA 
 
11.8.1 A qualificação técnica deverá ser comprovada mediante os seguintes documentos: 
 
... 
 
11.8.5 A EPE poderá realizar diligências, caso o conteúdo dos Atestados ou Declarações 
apresentadas não sejam claros quanto às exigências descritas acima e/ou outras contempladas no 
apenso A do Termo de Referência - Anexo I. (Gn) 
 
Caso houvesse a necessidade de envio de documentos, que não é o caso, mais se ainda houvesse 
dúvidas quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados, tendo em vista que foi anexado 
o contrato social de cisão parcial na documentação de habilitação inicial, ainda assim o pregoeiro 
tem a prerrogativa em atendimento ao item 11.10.1 do edital reforça a hipótese de necessidade de 
envio de documentos complementares: 
11.10.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento 
da proposta, os documentos deverão ser enviados no prazo definido no subitem 11.9, após 
solicitação do pregoeiro, preferencialmente, por meio do Sistema Comprasnet – opção “Enviar 
Anexo” ou via e-mail editais@epe.gov.br. 



 
Sendo assim, em virtude que o julgamento do edital é buscar a proposta mais vantajosa para a 
administração pública (menor preço), não há motivos para a inabilitação da Recorrida. 
 
É mister salientar que a Administração possui a prerrogativa de agir ex officio, de forma a rever os 
seus atos, quando necessário, adequando-os à realidade fática em que atua, exercendo, assim, o 
Poder da Autotutela Administrativa. Corroborando com este entendimento, são os teores das 
Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, vejamos: 
Súmula 346: 
Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
Súmula 473: 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
Por tudo isso se deve dar provimento ao recurso apresentado e a decisão do Pregoeiro de declarar a 
Recorrida inabilitada do certame deve ser revista. 
 
III. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 
 
Ex positis, pede-se que seja revista a inabilitação da Time Multisserviços Ltda, tendo em vista a 
prerrogativa do pregoeiro em rever seus atos e declara-la como vencedora do certame, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação e a mesma homologada. 
 
Por todo o exposto, confiante no notório saber jurídico de que é dotado V. Sa, pugna pelo 
DEFERIMENTO do Recurso presente e pelo PROVIMENTO ao recurso da empresa Time 
Multisserviços Ltda, e que seja retificada a decisão de inabilitação da recorrida no Processo em 
destaque declarando, por conseguinte a TIME MULTISSERVIÇOS LTDA vencedora do processo em 
epígrafe, seguindo adjudicação do contrato. Não sendo este o entendimento de V.Sa. requer sejam 
os autos remetidos à autoridade superior competente, para que, após análise deles, defira o 
presente pedido, dando seguimento ao processo administrativo. 
 
Termos em que, 
pede deferimento. 
Time Multisserviços Ltda 

 


