COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

‘COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2018
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA, FISCAL, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA
AS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
A partir da documentação de habilitação encaminhada via sistema COMPRASNET
pela empresa AS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI, 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 AS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EIRELI, constatou-se que foram atendidos os requisitos de habilitação jurídica, trabalhista e
fiscal.

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.
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2. HABILITAÇÃO TÉCNICA:
Foi apresentado o Atestado de Capacidade Técnica nº 96/2017, fornecido pela
Secretaria
de
Administração
de
Contratações
do
Senado
Federal
SADCON/COPLAC/SECPCO cuja execução do objeto envolve o fornecimento de serviços
de manutenção corretiva, por chamada técnica, com ou sem fornecimento de peças, à medida
que houver necessidade, nos eletrodomésticos de propriedade do Senado Federal.
A alínea “a” do item 12.3.1 do Edital do PE 51/2018, assim descreve às exigências de
capacidade técnica:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, declarando que a licitante já executou,
por período não inferior a 3 (três) anos, serviços compatíveis em
quantidade e características com o objeto licitado, assim
considerados a gestão de mão de obra terceirizada, com número de
postos de trabalho equivalente ao da contratação pretendida.
A princípio, pela simples dicção do objeto do atestado apresentado pela empresa AS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI, poderíamos entender que por se tratar de serviços “por
chamada técnica”, diferentemente da “gestão de mão de obra”, não atenderia os requisitos da
alínea “a” do item 12.3.1 do Edital.
Porém, há de se ressaltar que o regime de execução que se dará o contrato advindo do
PE 51/2018 é o mesmo que vem sendo prestado pela atual contratada.
Em diligência realizada junto ao órgão demandante da contratação e a gestão do
contrato, foi informado que os serviços de manutenção corretiva e preventiva prestados pela
empresa AS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI são, de fato, realizados por técnicos
residentes no Senado Federal.
O Art. 1º da Portaria nº 1.698, de 31 de março de 2014 do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região, considera mão de obra residente no âmbito de sua instituição “aquela
em que o Edital de Licitação estabelece que os serviços serão realizado nas dependências do
órgão contratante, indique o perfil e requisitos técnicos do profissional a ser alocado na
execução do contrato e haja estabelecimento, pelo órgão contratante ou empresa, do valor do
salário a ser pago ao profissional.”
A gestão da mão de obra é, de fato, a do profissional residente destacado para realizar
exclusivamente a atividade estabelecida nos termos do contrato, com regime de horário, prazo
de execução e local previamente estabelecido. No caso vertente, é o Senado que dispõe de
local para conserto dos eletrodomésticos nas suas dependências quando esta não puder ser
feita no local em que se encontram.
Desse modo, entendemos que o atestado de capacidade técnica da empresa AS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI é suficiente para caracterizar o gerenciamento de mão de
obra qualificada, atendo aos critérios qualitativos, temporais e quantitativos estipulados no
item 12.3.1 do ato convocatório.

3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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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 AS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI foram submetidos à análise da Equipe
Técnica com habilitação profissional na área de contabilidade que, por sua vez, apresentou o
seguinte parecer:

Vale salientar que a aferição da qualificação econômico-financeira, conforme item
12.3.2 do edital, tem como parâmetro as informações constantes do balanço patrimonial
referente ao ano-calendário de 2017, devidamente registrado na Junta Comercial do Distrito
Federal.
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A seu turno, salienta-se que foi apresentada a Certidão Negativa de Distribuição
(Ações de Falências e Recuperações Judiciais) emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios – TJDFT.
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CONCLUSÃO:
Desta forma, com fundamento no parecer contábil da Equipe de Apoio, conclui-se
que a empresa AS ASSISTÊNICA TÉCNICA EIRELI atendeu aos requisitos de
habilitação previstos no edital do Pregão Eletrônico nº 051/2018.

Senado Federal, 09 de julho de 2018.

JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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