COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2018
RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
JURÍDICA, FISCAL, TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
A partir da documentação de habilitação encaminhada via sistema COMPRASNET
pela empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, bem como das
diligências realizadas pelo Pregoeiro com fundamento nos itens 13.2, 13.7 e 20.3 do edital, foi
possível analisar a qualificação da licitante nas seguintes dimensões:
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL:
Em consulta ao certificado SICAF da empresa RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA
PREDIAL LTDA EPP, constatou-se que foram atendidos os requisitos de habilitação jurídica
e fiscal.
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Em atenção ao disposto nos itens 2.3 e 13.7 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, dentre os atestados de capacidade técnica apresentados,
mostrou-se suficiente, à luz do item 13.3.1 do edital, aquele emitido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.
EMISSOR

PERÍODO
CONSIDERADO

QUANTIDADE DE
POSTOS
CONSIDERADA

TJ/MG

21/11/2014 a 21/11/2017

211

(Contrato nº 407/2014)

O período de execução contratual (21/11/2014 a 21/11/2017) foi considerado com
base nos Acórdãos TCU nº 1.217/2015-Plenário e nº 3.418/2014-Plenário, no sentido de ser
admitida, para fins de aferição do atendimento de critério temporal em atestados de capacidade
técnica, a complementação de informações concernentes à formalização de termos aditivos
que consubstanciem prorrogação do prazo de vigência contratual. No caso, conforme certidão
emitida pelo TJ/MG em 05/03/2018, foi informado que o Contrato nº 407/2014 teve sua
vigência prorrogada de 21/11/2017 até 20/11/2018. Dessa forma, foi possível aferir, com
segurança, que, face à formalização do Termo Aditivo, houve a execução contratual
satisfatória, pelo menos, até o dia 21/11/2017, porquanto, caso contrário, não seria realizada a
prorrogação por parte do TJ/MG.
Ademais, em complemento aos atestados apresentados, o Órgão Técnico registrou que
a PLANSUL, por meio do Contrato SF nº 083/2013, é a empresa atualmente contratada pelo
Senado Federal para a execução do serviço objeto do PE nº 079/2018, o que denota sua
aptidão técnica.
Com efeito, a empresa demonstrou sua plena capacidade técnica ao atender às
exigências constantes do item 13.3.1 do ato convocatório.

3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Tendo em vista os requisitos estabelecidos no item 13.3.2 do edital, o balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social apresentados pela
empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI foram submetidos à
análise da Equipe Técnica com habilitação profissional na área de contabilidade que, por sua
vez, apresentou o seguinte parecer:

1

Referente à categoria de “Digitador”, tendo em vista as atribuições previstas no instrumento contratual e seus anexos.
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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 do balanço patrimonial
referente ao ano-calendário de 2017, devidamente escriturado no âmbito do SPED. 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 negativa de falência
regularmente e tempestivamente emitidas pelo TJ/SC.

CONCLUSÃO:
Desta forma, com fundamento no parecer contábil da Equipe de Apoio e o parecer do
Órgão Técnico, conclui-se que a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA EIRELI atendeu aos requisitos de habilitação previstos no edital do
Pregão Eletrônico nº 079/2018.

Senado Federal, 29 de agosto de 2018.

WESLEY GONÇALVES DE BRITO
Pregoeiro
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