COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2018
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA, FISCAL, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA
INTELIT SERVICE LTDA
A partir da documentação de habilitação encaminhada via sistema COMPRASNET
pela empresa INTELIT SERVICE LTDA, bem como das diligências realizadas pelo
Pregoeiro com fundamento nos itens 12.2, 12.7 e 19.3 do edital, foi possível analisar a
qualificação da licitante nas seguintes dimensões:
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL:
Em consulta ao certificado SICAF da empresa INTELIT SERVICE LTDA, constatouse que foram atendidos os requisitos de habilitação jurídica, trabalhista e fiscal.
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Em atenção ao disposto nos itens 2.3 e 12.7 do edital, a partir do SICAF, do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e do Cadastro
Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, aferiu-se que a empresa não se
encontra impedida de licitar, direta ou indiretamente, com a Administração Pública. Ademais,
os sócios da pessoa jurídica não são servidores do Senado Federal e não possuem relação de
parentesco com servidores desta Casa Legislativa.
2. HABILITAÇÃO TÉCNICA:

Quanto à qualificação técnica, foram apresentados 09 (nove) atestados de capacidade
técnica – acompanhados dos respectivos contratos e termos aditivos - cujo objeto envolve a
gestão de mão de obra para prestação de serviços de terceirização, sendo, portanto, similar ao
objeto da presente licitação.
Cumpre salientar que alguns atestados apresentados [MINISTÉRIO DA FAZENDA;
SENADO FEDERAL; TRE/PI; UFPI e UNIVASF – Contratos nº 423/2013 e nº 421/2014]
foram emitidos em nome da empresa INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA
(CNPJ nº 10.682.187/0001-04) que, através de processo de reestruturação societária ocorrido
em 11/11/2015 (cujos documentos comprobatórios foram encaminhados pelo licitante via
Comprasnet), foi parcialmente cindida, havendo a transferência de parcela de seus ativos à
nova pessoa jurídica: ISG SERVICE LTDA (CNPJ nº 24.054.324/0001-70), ou seja, a
empresa INTELIT SERVICE LTDA.
Em conformidade com a jurisprudência do TCU, tal circunstância não obsta a
consideração da qualificação da INTELIT SERVICE LTDA, porquanto, diante da cisão
ocorrida, é possível aferir "a perfeita linha de continuidade em termos de conhecimento
técnico e padrão de qualidade que se verifica entre as empresas cindida e incorporadora.
Isso porque a concepção que orientou criação da cindenda precisa decorrer da experiência
adquirida pelo corpo técnico da empresa cindida" (Acórdão TCU nº 2.444/2012-Plenário).
Não obstante, a própria licitante encaminhou, via sistema, a íntegra do Acórdão nº
551/2017-2ª Câmara (Processo TC nº 031.606/2016-4), no qual o TCU, em análise da situação
concreta da cisão ocorrida, concluiu pela regularidade da "extensão e o aproveitamento de
atestados de capacidade técnica após a reestruturação de uma empresa depende do que foi
determinado no negócio jurídico que ensejou a reformulação. No caso concreto, observa-se
que a empresa passou por tal reestruturação de modo que as empresas resultantes do
processo possam ter atividades finalísticas mais restritas e, assim, alcançar maior
competitividade no mercado. Conforme se viu, consta do processo de cisão documento que se
destinou a cindir os contratos e os atestados deles resultantes".
Ademais, restou consignado na instrução técnica do referido acórdão: "que ambas as
empresasI [INTELIT PROCESSOS e INTELIT SERVICE] são administradas pela Intelit
Smart Group Participações S.A, sociedade anônima fechada, cujo presidente é o sócioadministrador da Intelit Processos Inteligentes e representante da ISG Service Ltda. Dois
sócios da Intelit Processos Inteligentes (Luiz Antônio de Souza e Heverton Lopes Ferreira)
deixaram a Intelit Processos Inteligentes para assumirem a administradora Intelit Smart
Group Representações S.A. Por essa razão, existe o liame entre os sócios originários e a
empresa cindida".
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Com efeito, em relação aos atestados emitidos pelo MINISTÉRIO DA FAZENDA;
SENADO FEDERAL; TRE/PI; UFPI e UNIVASF (Contratos nº 423/2013 e nº 421/2014),
reconhece-se que houve transferência de acervo para a INTELIT SERVICE LTDA (ISG
SERVICE).
Feitos tais esclarecimentos, reputa-se que os atestados a seguir, são suficientes para
caracterizar o atendimento aos critérios qualitativos, temporais e quantitativos estipulados no
item 12.3.1 do ato convocatório.
EMISSOR

PERÍODO CONSIDERADO

TRE/PI

08/07/2013 a 11/11/2013

QUANTIDADE
DE POSTOS
10

UNIVASF
(Contrato nº 423/2013)

09/12/2013 a 02/09/2016

87

UNIVASF
(Contrato nº 421/2014)

11/07/2014 a 02/09/2016

62

MINISTÉRIO DA FAZENDA

01/08/2014 a 31/01/2017

5

SENADO FEDERAL

20/03/2013 a 19/03/2017

7

INEP

01/12/2016 a 01/12/2017

116

MINISTÉRIO DAS CIDADES

11/12/2014 a 02/04/2018

213

UFPI

04/11/2013 a 10/04/2018

81
581

TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO

< 418
(maior do que
418)

Com efeito, a empresa demonstrou sua plena capacidade técnica ao atender às
exigências constantes do item 12.3.1 do ato convocatório.

3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Tendo em vista os requisitos estabelecidos no item 12.3.2 do edital, o balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social apresentados pela
empresa INTELIT SERVICE LTDA foram submetidos à análise da Equipe Técnica com
habilitação profissional na área de contabilidade que, por sua vez, apresentou o seguinte
parecer:
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Vale salientar que a aferição da qualificação econômico-financeira, conforme item
12.3.2 do edital, tem como parâmetro as informações constantes da escrituração digital
(SPED) referente ao ano-calendário de 2017, com o respectivo recibo de transmissão e
recepção pela RFB (92.76.D7.B3.A6.E1.99.2D.57.C3.3C.C2.24.52.FA.27.AC.FD.C1.68-9).
Portanto, presume-se que as informações constantes do documento são verossímeis, até prova
cabal em contrário que, neste caso, compete a quem alega.
A seu turno, salienta-se que foi apresentada certidão emitida pelo TJDFT atestando a
inexistência de ações de natureza falimentar e/ou recuperação judicial.

CONCLUSÃO:
Desta forma, com fundamento no parecer contábil da Equipe de Apoio, conclui-se
que a empresa INTELIT SERVICE LTDA atendeu aos requisitos de habilitação
previstos no edital do Pregão Eletrônico nº 050/2018.

Senado Federal, 08 de junho de 2018.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
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