PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação – COPELI

ATA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2018
(Processo nº 00200.019058/2017-27)

Às nove horas do dia vinte e um do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se o
Pregoeiro e a Equipe de Apoio para apreciar os recursos das licitantes ESPECIALY
TERCEIRIZACAO - EIRELI, GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA, G&E
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA e SERVEGEL - APOIO ADMINISTRATIVO E
SUPORTE OPERACIONAL LTDA contra decisão do Pregoeiro que declarou a empresa
INTELIT SERVICE LTDA vencedora do Pregão Eletrônico nº 050/2018. Em suas razões
recursais, a ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI, sem atacar diretamente os fundamentos da
decisão que culminou na desclassificação de sua proposta antes da fase de lances em razão da
manifesta inexequibilidade de sua oferta, limitou-se a informar que: "na realidade tanto a
Recorrente como outras 05 (cinco) licitantes apresentaram valores unitários QUE FORAM
MULTIPLICADOS DE FORMA ERRADA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA ONDE SE DEU A
DISPUTA. Isto porque os campos a serem informados para inserção dos valores, NÃO ESTAVAM
CLAROS, HAVENDO UMA GRANDE MARGEM DE SUBJETIVISMO, ONDE ESTA
RECORRENTE E AS OUTRAS 05 (CINCO) LICITANTES, APRESENTARAM VALORES
UNITÁRIOS (POSTO) POR MÊS, QUE MULTIPLICADOS PELA QUANTIDADE TOTAL DE
POSTOS INFORMADOS NO PORTAL COMPRASNET FORMAVAM O VALOR MENSAL, motivo
pelo qual os valores prima facie foram considerados irrisórios, mas se traduziam no valor total
mensal do contrato!!! É certo que este equivoco provocado pelo sistema onde ocorreu a disputa,
prejudicou de sobremaneira a ampla competividade, havendo ainda uma enorme subjetivismo, onde
a Recorrente se viu alijada ILEGALMENTE da disputa! (sic)". As empresas GLOBAL SERVICOS
& COMERCIO LTDA e G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA apresentaram a alegação
comum acerca da inadequação da utilização da CCT SINFOR/DF x SITIMMME/DF para a
composição da proposta da INTELIT SERVICE LTDA, de modo que deveria ter sido observada a
CCT SEAC/DF x SINDISERVIÇOS/DF. Dessa forma, na ótica das Recorrentes, por ser impositiva
a CCT SEAC x SINDISERVIÇOS DF000001/2018, deveria ter sido contemplado na proposta da
INTELIT o valor do auxílio-alimentação de R$ 31,50, além de ser inviável qualquer pleito posterior
de repactuação ou reajuste, porquanto a CCT atualizada de 2018 já se encontrava vigente na data da
abertura do certame. Foi ainda argumentada a suposta inexequibilidade da proposta da INTELIT
SERVICE por não ter sido considerado "o índice de aviso prévio trabalhado de 1,94%". As
Recorrentes G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA e SERVEGEL - APOIO
ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA também apresentaram, em comum, o
argumento acerca da inadequação do enquadramento da INTELIT SERVICE no tocante aos
benefícios de desoneração previstos na Lei nº 12.546/2011, uma vez que a receita auferida pela
empresa, em sua parcela principal, não é compatível com o CNAE utilizado para justificar o
enquadramento. Ou seja, "a atividade principal tem que ser aquela que reflete o maior faturamento
da empresa, o que no caso da INTELIT é a cessão de mão de obra, ou seja, o CNAE principal de
declarado não condiz a com realidade de sua maior receita bruta". A empresa SERVEGEL
altercou, por fim, que "não há como a empresa [INTELIT] atender à exigência contida na letra do
subitem “a” do subitem 12.3.1, com relação ao período mínimo de ter executado serviços
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, por período não inferior a 3 (três) anos", já que
a data de "abertura da empresa se deu em 23/12/2015, ou seja, a menos de 03 anos". A empresa
INTELIT SERVICE LTDA apresentou contrarrazões rebatendo pontualmente os argumentos então
arrolados pelas Recorrentes. Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade. Passa-se à análise pontual do mérito das alegações formuladas pelas Recorrentes.
No que tange ao recurso da ESPECIALY TERCEIRIZACAO – EIRELI, é preciso, inicialmente,
reafirmar que a desclassificação da proposta da empresa antes da fase dos lances foi devidamente
justificada pelo Pregoeiro, tratando-se de decisão estribada no art. 44, §3º, da Lei nº 8.666/1993, no
item 11.4.4 do edital e no Acórdão TCU nº 2068/2011-Plenário, porquanto, ao veicular uma oferta
global total de, aproximadamente, R$ 373.800,00, restou manifesta a inexequibilidade da proposta,
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tendo em vista que, diante da fixação de valores mínimos correspondentes ao piso salarial das
categorias profissionais (conforme Anexo 3), afigura-se inviável aceitar propostas com patamares
inferiores a R$ 21.809.166,04 (valor total anual resultante do somatório dos salários-base). Ademais,
alega a Recorrente que os critérios de registro das propostas no sistema COMPRASNET não
estavam claros no ato convocatório, o que gerou prejuízo ao entendimento de mais cinco empresas
que, supostamente, teriam registrado o valor total mensal de cada item. Ora, não merece guarida tal
alegação tendo em vista que a redação do item 4.2 do edital é clara ao dispor que: “A licitante
deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o PREÇO TOTAL ANUAL DE CADA
ITEM”. Outrossim, poder-se-ia contra argumentar a alegação de que a falta de clareza se reforça
pelo fato de seis empresas terem registrado os valores mensais totais a partir do universo de
empresas que observaram corretamente a regra constante do item 4.2, qual seja, 65 licitantes, o que
equivale a 91,5% do total de participantes do certame. Em sendo o critério de julgamento das
propostas o MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL (vide item 9.1 do edital), é notória a
impossibilidade de se admitir o registro de proposta cujo valor total correspondesse ao VALOR
MENSAL e não ao VALOR ANUAL. Aliás, a própria sistemática de cadastramento da proposta,
didaticamente demonstrada no Manual do Fornecedor do COMPRASNET [link: <
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/pregao/ManualPregaoFornecedor.pdf
>], evidencia que o “equívoco” de registro da oferta por parte da ESPECIALY TERCEIRIZACAO

–
EIRELI decorreu de desconhecimento da empresa quanto ao funcionamento do sistema e, ainda,
pela inobservância da clara dicção do item 4.2 do edital, de modo que um erro decorrente única e
exclusivamente de sua responsabilidade (art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/2005) não constitui
vício do processo em si, não havendo que se aventar, por conseguinte, eventual nulidade do certame.
Em relação à questão da (in)adequação da CCT indicada pela INTELIT SERVICE LTDA para a
composição de sua proposta, é mister relembrar que a matéria foi, de forma expressa e devidamente
motivada, abordada pelo Pregoeiro na sessão de 08/06/2018. Com efeito, nos termos dos itens 4.2 e
11.1.1 e Anexos 3 e 7, considerando as atividades preponderantes no objeto social da empresa e
o código CNAE o nº 62.09-1-00 (“suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação”), a INTELIT SERVICE LTDA realizou a composição de custos com base na CCT
SINFOR x SITIMMME DF 000755/2017. Consta do Anexo 3 do edital que “os valores salariais
das categorias deverão estar compatíveis com acordo coletivo/convenção coletiva de trabalho
(ACT/CCT) a qual a empresa licitante esteja vinculada em razão de seu enquadramento sindical
(art. 511, § 2º, da CLT), devendo ser observado, como valor mínimo, os salários-base informados
na tabela acima (Acórdão TCU nº 189/2011 – Plenário)”. Destarte, em vista da redação do Anexo
3 do edital e conforme entendimento consolidado do TCU e da ADVOSF (Pareceres nº
279/2011, nº 127/2014 e nº 130/2016), a adoção de determinada CCT deve ser orientada pelo
enquadramento sindical da empresa licitante, de acordo com sua atividade econômica
preponderante (at. 511, §2º, CLT) que, no caso da INTELIT SERVICE LTDA, por ser da área
de tecnologia da informação, tem como sindicato patronal representativo o SINFOR/DF (tanto
que
até
consta
do
rol
de
filiados
no
site
do
sindicato
patronal:
http://www.sinfor.org.br/index.php/empresas-associadas-sinfor). Também, nesse sentido, é de se
destacar o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF e TO):
“ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. Em
regra, o enquadramento sindical deve ser realizado tendo em vista a atividade preponderante do
Empregador, exceto na hipótese de categoria diferenciada, sendo também necessário que este
esteja devidamente representado nos ajustes coletivos pelo ente sindical correlato. Verifica-se que
a atividade preponderante da primeira Reclamada, conforme o seu estatuto social, está
relacionada aos serviços de informática (desenvolvimento de softwares, tecnologia da informação
e processamento de dados). Desse modo, o sindicato representativo da categoria do Reclamante é
o SINDPD/DF e o da Reclamada é o SINDESEI/DF, entidades que firmaram as convenções
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coletivas carreadas na inicial, por isso, a Empregadora é obrigada ao cumprimento das cláusulas
ali constantes” (TRT - 10ª Região - RO nº 01507-2013-006-10-00-7, rel. Des. José Leone Cordeiro
Leite, j. em 28/05/2014, p. DEJT em 06/06/2014). Face a tais premissas e consoante o
posicionamento já reiterado do TCU, a Administração não possui ingerência sobre a CCT que
deverá ou não ser apresentada pela licitante (Acórdão TCU nº 604/2009-P), de modo que a esfera
competente para dirimir eventuais divergências acerca do enquadramento é a Justiça do Trabalho
nos termos do art. 625 da CLT. Portanto, ao contrário do que altercam as Recorrentes, não haveria
elementos fáticos e jurídicos para “obrigar” a empresa a utilizar a CCT SEAC x SINDSERVIÇOS.
Outrossim, com esteio na conclusão da adequação da indicação da CCT SINFOR x
SITIMMME DF 000755/2017 e diante do disposto na alínea “b.1” do item 11.1.1 do edital,
tem-se por conforme à luz do ato convocatório o valor praticado na planilha de composição de
custos da INTELIT SERVICE LTDA referente ao “auxílio-alimentação” (R$ 22,12 por dia útil
trabalhado), uma vez que o valor do benefício previsto na CCT (R$ 20,00) é inferior ao
mínimo estipulado em “decisão na 14ª Reunião de 2011 da Comissão Diretora, de 20/12/2011”.
Frise-se que o edital do Pregão Eletrônico nº 50/2018, elaborado segundo as aludidas diretrizes do
TCU, não estabeleceu expressamente qual a CCT deveria ser observada pelos licitantes para a
fixação do auxílio-alimentação, de modo que eventual estipulação, no ato convocatório, do valor
mínimo de R$ 31,50, em razão do disposto na CCT SEAC x SINDISERVIÇOS, seria
juridicamente inviável. Com efeito, uma norma coletiva de trabalho (CCT SEAC x
SINDISERVIÇOS), da qual a INTELIT SERVICE não é signatária ou anuente – por não estar
representada pelo sindicato patronal referente ao seu enquadramento – não poderia vincular a
empresa, consoante assente entendimento do TST e do TRT – 10ª Região, ainda que se tratasse
de “categoria profissional diferenciada”, o que, definitivamente, não é o caso. Nesse sentido,
vide o teor da Súmula nº 374 do TST: “Empregado integrante de categoria profissional diferenciada
não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no
qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria”. No tocante ao fato de a
empresa INTELIT SERVICE não ter considerado o percentual de 1,94% para a rubrica “aviso prévio
trabalhado”, a Equipe de Apoio com formação técnica na área contábil manifestou-se nos seguintes
termos: “As rubricas Aviso Prévio Trabalhado e Incidência do 4.1 sobre Aviso Prévio Trabalhado
referem-se à provisão de custos que a empresa deve fazer a fim de manter a continuidade do serviço
sem interrupções até o último dia de vigência contratual. O empregado tem a opção de trabalhar 23
dias e folgar 7 ou trabalhar o mês inteiro com carga horária reduzida. A empresa é responsável por
manter o serviço nos moldes contratados até o fim da vigência contratual, portanto cabe a ela o
planejamento desses custos (substituir os empregados nos últimos 7 dias ou indenizar a carga
horária excedente, por exemplo). Tanto as rubricas Aviso Prévio Trabalhado como Aviso Prévio
Indenizado são de caráter discricionário. Não há qualquer obrigatoriedade decorrente de
legislação que imponha às empresas o dever de prever custos nessas rubricas. Pelo contrário:
depois que o TCU manifestou-se pela exclusão da rubrica Aviso Prévio Trabalhado após o primeiro
ano de contrato, as empresas têm evitado participar das licitações prevendo custos nesta rubrica,
por saberem que na primeira prorrogação tais custos são retirados, o que diminui o valor a ser
recebido. Dessa forma, a Administração não detém instrumentos para obrigar o preenchimento
das rubricas Aviso Prévio Trabalhado e Indenizado. A obrigação recai sobre os 4,78% relativo às
multas do FGTS e Contribuição Social por demissão sem justa causa, conforme editais mais
recentes do Senado Federal. Em suma: o planejamento de custos a fim de que o serviço seja
mantido sem interrupções até o fim do contrato recai sobre a empresa”. Em relação à (in)adequação
do benefício de desoneração da empresa INTELIT SERVICE, insta frisar que o julgamento da
proposta e a apreciação da planilha de composição de custos deve ser orientada a partir das
informações prestadas pelas licitantes, sob as penas da lei, e por dados objetivos constantes dos
autos. Conforme informado pela empresa em mensagem enviada no chat no dia 08/06/2018, às
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16:13hs, o benefício da desoneração estaria fundamentado no art. 7º-A da Lei nº 12.546/2011, que
estabelece a possibilidade de adoção da "alíquota da contribuição sobre a receita bruta" de 4,5%
para as empresas referidas no art. 7º da mesma lei. No caso, a INTELIT, em razão de seu CNAE
preponderante, estaria enquadrada no inciso I do art. 7º da Lei nº 12.546/2011. Tal informação é
facilmente verificável a partir da relação de atividades relacionadas no Anexo 1 da Instrução
Normativa RFB nº 1.436/2013. Nesse viés, considerando o disposto no art. 4º, incisos II e III, da
Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013 [“Art. 4º A CPRB deverá ser: [...] II - informada na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); e III - recolhida em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
competência em que se tornar devida”], em caráter de diligência, foi solicitado à empresa INTELIT
SERVICE que apresentasse a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) referentes ao exercício de 2018, como
forma de comprovar a operacionalização da opção de desoneração junto à Receita Federal Brasil.
Em atendimento à tal solicitação, os documentos apresentados foram disponibilizados no Portal da
Transparência
do
Senado
Federal,
no
link:
<
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/downloaddetalhamento.asp?codDetalhamento=35605&nomArquivo=DARF%20e%20DCTF%20-%20INTELIT.pdf>.

Constatase, a partir das DCTF´s dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018, a opção pela
“apuração da contribuição previdenciária sobre receitas”, cujos valores são confirmados pelos
respectivos DARF´s, com código nº “2985”, correspondente à denominação CPRB (vide link: <
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditostributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/cpss-cprb>). Portanto, além de direto fundamento legal para

autorizar a opção da INTELIT SERVICE pela desoneração, a formalização junto à Receita Federal
do Brasil (conforme faz prova as DCTF´s e DARF´s apresentadas) faz incidir a presunção da
adequação de tal enquadramento, de modo que a desconstituição de tal presunção somente será
admitida mediante prova cabal em sentido contrário, o que não se observa nas simples
argumentações e alegações da Recorrente SERVEGEL. Acerca da observância do disposto no §1º
do art. 9º da Lei nº 12.546/2011, conforme pugnou a Recorrente SERVEGEL, é preciso
observar a incidência objetiva do §9º do mesmo artigo: “As empresas para as quais a
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a
receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o
CNAE relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no §1º”. Ou seja, o próprio §9º afasta a incidência do
§1º caso o benefício da desoneração tenha se baseado no CNAE preponderante da empresa (como se
observa em relação à INTELIT). Destarte, cai por terra toda a fundamentação legal que calcou a
argumentação da SERVEGEL acerca da suposta inadequação da desoneração da INTELIT. Para
tanto, é oportuno reforçar a presente conclusão com as premissas adotadas no voto do Min. Augusto
Nardes no bojo do Acórdão TCU nº 480/2015-Plenário: “A tese objeto deste questionamento é a de
que a Beltis enquadrou-se como beneficiária do regime de desoneração da folha de pagamentos na
condição de empresa do ramo de TI (Tecnologia da Informação), em atenção ao art. 14 da Lei
11.774/2008 – mencionado no art. 7º, inciso I, da Lei 12.546/2011 –, que estabelece, em seu § 4º,
rol taxativo dos serviços de TI e de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), e, portanto,
não poderia se utilizar desse regime em licitação cujo objeto é incompatível com os serviços listados
pela lei, por caracterizar vantagem indevida em descompasso com o princípio da isonomia [...] 7. A
Beltis encontra-se apta a prestar os serviços objeto do certame uma vez cadastrada no CNAE
(Código e Descrição das Atividades) secundário 78.10-8-00 (Seleção e agenciamento de mão-deobra), conforme atesta o documento inserto à peça 4, p. 103. 8. Também não vislumbro
irregularidade em seu enquadramento no regime de desoneração da folha de pagamentos,
tampouco como isso possa ter violado a isonomia na licitação [...] 11. Não há impeditivo legal –
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como seria lógico supor – a que determinada pessoa jurídica, enquadrada no regimento desta lei
de desoneração tributária, exerça outras atividades econômicas. Nesses casos, a Lei 12.546/2011,
em seu art. 9º, § 9º, regulou uma forma diferenciada de cálculo da CPRB, incidente apenas sobre
a receita proveniente da atividade principal da empresa [...] 12. Como se nota, relação não há com
a hipótese do art. 7º, inciso I, da Lei 12.546/2011, sujeita ao rol de serviços de TI e TIC previsto no
art. 14, § 4º, da Lei 11.774/2008. Ademais, ainda que aquela empresa estivesse vinculada ao
aludido regime de tributação com fundamento nessa situação, não haveria prejuízo à sua
participação no certame pelo fato de exercer atividade secundária compatível com o objeto
licitado, conforme esclarecido acima”. A seu turno, acerca do faturamento decorrente dos contratos
que envolvem a cessão de mão de obra para desempenho de atividades não correlatas à área de
tecnologia de informação, como altercou a Recorrente SERVEGEL, vale transcrever os
esclarecimentos prestados pela empresa INTELIT SERVICE em suas contrarrazões recursais: “33 No que tange à questão de faturamento, relação de contratos e apresentação de cálculos efetuados
pela recorrente ao argumento de que empresa Intelit Service não faz jus ao benefício da
contribuição substitutiva, é totalmente equivocado, pois a recorrente não levou em consideração a
variante diferencial na situação exposta, qual seja, a existência de um processo de cisão. 34 - A
Intelit Service é uma empresa oriunda de um processo de cisão. Após sua abertura, em 23 de
dezembro de 2015, iniciou-se o processo de migração de determinados clientes da Intelit Processos
Inteligentes Ltda. para a Intelit Service Ltda. 35 - O processo de migração principiou pela
transferência do acervo técnico e somente após efetivada a referida transferência, instaurou-se o
processo de transferência financeira junto aos órgãos. Essa realidade pode ser constatada através
do balanço da empresa de 2016, onde verifica-se que o faturamento real foi em valores simbólicos,
justamente por não ter ocorrido a efetiva transição financeira de uma empresa para a outra. 36 Atribui-se relevo ao fato de que a completude do processo de aceitabilidade da cisão empresarial
nos órgãos públicos é um processo moroso e, por essa razão em muitos casos, a Intelit Service
tornou-se responsável tecnicamente pelo contrato sem que o devido faturamento ocorresse pela
empresa, por se tratar de processos distintos no órgão. 37 - Assim, o faturamento bruto indicado
pela Recorrente, no valor de R$ 45.285.111,71 (quarenta e cinco milhões duzentos e oitenta e cinco
mil, cento e onze reais e setenta e um centavo) não reflete o faturamento real da empresa e sim, tão
somente, a responsabilidade/capacidade técnica. Logo, a empresa Intelit Service não se encontra
destituída do benefício da desoneração, mas, pelo contrário, enquadra-se perfeitamente na condição
de usufruir do benefício”. No que tange ao suposto não atendimento por parte da INTELIT
SERVICE do requisito temporal previsto na alínea “a” do item 12.3.1 do edital, cumpre salientar que
a questão foi exaustivamente debatida durante a realização do certame, sendo, inclusive,
obtido de detida manifestação do Pregoeiro por ocasião da publicação da íntegra da análise da
documentação
de
habilitação
da
INTELIT
em
08/06/2018
[vide
link:
<http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/licitacoes/downloaddetalhamento.asp?codDetalhamento=35528&nomArquivo=Comunicado%20-%20PE%200502018%20(habilita%C3%A7%C3%A3o%20-%20INTELIT).pdf>]. Nesse sentido, reitera-se,

a seguir, os
motivos consignados pelo Pregoeiro em tal análise para aceitação da transferência de acervo técnico
da empresa INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ nº 10.682.187/0001-04) para a
INTELIT SERVICE LTDA: “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
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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 2.444/2012Plenário). 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 empresas [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’”. Destarte, restando
patente a possibilidade de transferência de acervo técnico entre empresas em razão de processo de
reorganização societária e empresarial, cumpre apenas ressaltar que, no tocante ao requisito
temporal estabelecido na alínea “a” do item 12.3.1 do ato convocatório, admite-se o “somatório
de atestados, desde que as contratações correspondam a períodos sucessivos, mas não
concomitantes” (alínea “a.2”). Portanto, por tais razões de fato e de direito, não merece prosperar o
argumento de não atendimento da alínea “a” do item 12.3.1 pelo simples fato de que a data de
"abertura da empresa se deu em 23/12/2015, ou seja, a menos de 03 anos". Em suma, como todos
os argumentos trazidos pelas Recorrentes foram debatidos e refutados, os recursos não merecem
prosperar. Face ao exposto e diante dos subsídios prestados pela Equipe de Apoio com formação na
área contábil (COCVAP/SADCON), MANTÊM-SE os fundamentos da decisão do Pregoeiro que
declarou a empresa INTELIT SERVICE LTDA vencedora do Pregão Eletrônico nº 050/2018.
Nada mais havendo a tratar, eu, Victor Aguiar Jardim de Amorim, lavrei a presente ata, que será
assinada por todos os presentes.
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