
ILMO. SENHOR PREGOEIRO,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA.

THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A., pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 90.347.840/0010-09, com endereço na Av.

Paulo VI, nº. 1598, bairro Pituba, CEP 41810-001, Salvador/BA, através de seu

representante legal (procuração anexa), vem, respeitosamente, perante Vossa

Senhoria,  com  base  no  disposto  no  art.  41  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,

apresentar  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO,  pelos fundamentos

fáticos e jurídicos a seguir expostos:

DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO

DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

Analisando o ato convocatório da presente licitação, verifica-se que

não há disposição referente ao valor estimado para a contratação.

O art. 40, § 2º, inciso II, da Lei Federal de Licitações, disciplina a

necessidade  de  apresentação  do  orçamento  estimado  da  contratação  em

planilhas de quantitativos e preços unitários.

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série
anual,  o  nome  da  repartição  interessada  e  de  seu  setor,  a
modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de
que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação  e  proposta,  bem como para  início  da  abertura  dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
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II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários;

Comentando o supracitado artigo legal, o jurista Marçal Justen Filho

leciona:

Questão que sempre merece reiteração é a vedação ao sigilo acerca
de  informações  relevantes.  Uma  dessas  questões  é  o  valor  do
orçamento  ou  do  preço  máximo.(...)  Deve  insistir-se  acerca  do
descabimento da Administração manter em segredo o valor de
orçamento ou preço máximo.
(...) a manutenção do segredo acerca do orçamento ou preço máximo
produz  o  enorme  risco  de  reintrodução  de  práticas  extremamente
nocivas, adotadas antes da Lei nº 8.666.”1

Nesse sentido, a Súmula TCU 259/2010, dispõe:

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do
critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de
preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.

No processo licitatório, é indispensável que o critério de julgamento

de  aceitabilidade  da  proposta  seja  objetivo,  o  que  torna  a  divulgação  do

orçamento do preço estimado condição imprescindível para que as regras do

certame estejam claramente definidas.

Nesse sentido, imprescindível ressaltar que o entendimento do TCU

é  no  sentido  da  obrigatoriedade  da  divulgação  do  valor  estimado  da

contratação ainda que o procedimento adotado seja o Pregão, quando este

for  utilizado  como  critério  de  aceitabilidade  de  preços,  conforme  trecho  do

Acórdão a seguir:

25.  Todavia,  cabe  esclarecer  que,  no  voto  condutor  do  aludido
acórdão, o relator consignou que a divulgação no edital passa a ser
obrigatória quando o preço de referência é utilizado como critério de
aceitabilidade de preços, visto que qualquer regra, critério ou hipótese
de desclassificação de licitante deve estar explicitada no instrumento
convocatório, em atenção ao disposto no artigo 40, inciso X, da Lei
8.666/1993.

26. No certame em análise, o preço máximo (ou preço de referência)
foi  utilizado  como  critério  de  aceitabilidade  de  preços,  conforme
previsto  nos  subitens  do  edital  transcritos  abaixo,  razão  por  que

1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª edição, p. 378.
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deveria  estar  divulgado  no  edital,  segundo  entendimento  deste
Tribunal: (Acórdão nº 10.051/2015, Segunda Câmara, Rel. Min. André
de Carvalho, Processo nº 008.959/2015-3)

Diante disso, a interessada, thyssenkrupp Elevadores S/A, deduz o

necessário pedido de esclarecimentos quanto à estimativa de valores para

prestação dos serviços licitados.

Tal  esclarecimento  mostra-se  imprescindível  para  uma  correta

formulação da proposta pela empresa licitante, motivo pelo qual requer seja

aclarado  o  edital  no  ponto  questionado,  com  a  inclusão  da  estimativa  de

valores  para  a  contratação  dos  serviços,  de  modo  que  sejam  mantidas  a

competitividade e a isonomia do certame.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Impõe-se que seja readequado o edital no que tange às exigências

de qualificação técnica das empresas licitantes.

Os requisitos vêm previstos no ato convocatório, mas se mostram

incompatíveis com o objeto licitado:

19.6  A  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA  será  comprovada  através  da
apresentação dos seguintes documentos:

19.6.1  COMPROVAÇÃO  DE  APTIDÃO  através  de  no  mínimo  3
atestados  de  capacidade  técnica  fornecido  por  pessoa  jurídica  de
direito  público  ou  privado  com  no  mínimo  300  colaboradores,
comprovando  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação. Será considerado compatível o fornecimento e implantação
de Solução de Gestão de Pessoas por Competências, integrada com
Desempenho e Treinamento e Desenvolvimento.

19.6.1.1 Não serão considerados atestados de capacidade técnica os
emitidos  por  pessoas  jurídicas  integrantes  do  mesmo  grupo
comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça
parte a proponente.

Acredita-se que essa exigência da qualificação técnica é uma das

formas mais relevantes onde o órgão público tem de se resguardar que está
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contratando profissionais/empresas que possuam legalmente uma habilitação e

comprovada capacidade técnica para o tipo de serviço a ser desempenhado.

Nesse  sentido  o  órgão  competente,  Conselho  Regional  de

Engenharia  e  Agronomia –  CREA –  dos  respectivos  estados,  entidade

autárquica de fiscalização do exercício e das atividades profissionais dotada de

personalidade jurídica de direito público, constituindo serviço público federal,

vinculada  ao  Conselho  Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  –  Confea.  O

CREA, por sua vez, é o órgão regional de fiscalização, controle, orientação e

aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Engenharia, da

Agronomia,  da  Geologia,  da  Geografia  e  da  Meteorologia,  em seus  níveis

médio  e  superior,  no  território  de  sua  jurisdição.  Além  disso,  tem  como

atribuição  exigir  da  sociedade  que  somente  profissionais  tecnicamente

habilitados sejam responsáveis por obras/serviços da área tecnológica.

Assim,  merece  ser  retificado  o  Edital,  incluindo-se  os  requisitos

mínimos  de  habilitação  técnica,  obrigatórios  ao  exercício  das  atividades

licitadas, nos termos da Lei nº 5.194/66:

Seção III
Do exercício ilegal da Profissão
Art.  6º- Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços,
públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta
Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais:
b)  o  profissional  que  se  incumbir  de  atividades  estranhas  às
atribuições discriminadas em seu registro;
c)  o  profissional  que  emprestar  seu  nome  a  pessoas,  firmas,
organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua
real participação nos trabalhos delas;
d)  o  profissional  que,  suspenso  de  seu  exercício,  continue  em
atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa
jurídica,  exercer  atribuições  reservadas  aos  profissionais  da
Engenharia,  da  Arquitetura  e  da  Agronomia,  com  infringência  do
disposto no parágrafo único do Art. 8ºdesta Lei.

Seção IV
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades
Art.  7º- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro,  do
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:
a)  desempenho  de  cargos,  funções  e  comissões  em  entidades
estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada;
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b)  planejamento ou  projeto,  em geral,  de regiões,  zonas,  cidades,
obras,  estruturas,  transportes,  explorações  de  recursos  naturais  e
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
c)  estudos,  projetos,  análises,  avaliações,  vistorias,  perícias,
pareceres e divulgação técnica;
d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

TÍTULO II
Da Fiscalização do Exercício das Profissões
CAPÍTULO I
Dos Órgãos Fiscalizadores
Art.  24  -  A  aplicação  do  que  dispõe  esta  Lei,  a  verificação  e  a
fiscalização do exercício e atividades das profissões nela reguladas
serão exercidas por um Conselho Federal de
Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  (CONFEA),  e  Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade
de ação.
Art.  25  -  Mantidos  os  já  existentes,  o  Conselho  Federal  de
Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  promoverá  a  instalação,  nos
Estados,  Distrito  Federal  e  Territórios  Federais,  dos  Conselhos
Regionais  necessários  à  execução  desta  Lei,  podendo  a  ação  de
qualquer deles estender-se a mais de um Estado.
§ 1º- A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita
pela maioria das entidades de classe e escolas ou faculdades com
sede  na  nova  Região,  cabendo  aos  Conselhos  atingidos  pela
iniciativa opinar e encaminhar a proposta à aprovação do Conselho
Federal.
§ 2º- Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um
Conselho Regional.
§ 3º- A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, em
capital de Estado ou de Território Federal.

Dessa forma, requer a impugnante que seja readequado o edital,

incluindo-se,  no  mínimo,  a  exigência  de  atestado  de  capacidade  técnica,

empresa com registro  no  CREA e profissional  legalmente habilitado para a

execução do objeto como requisitos mínimos de qualificação técnica.

DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA

DIÁRIA

Verificamos  que  o  Edital  traz  a  previsão  de  aplicação  de  multa

percentual sobre o valor do contrato, por dia, conforme disposto abaixo: 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.4  A  inexecução  contratual,  inclusive  por  atraso  injustificado  na
execução do contrato, sujeitará o CONTRATADA à multa de mora,
que  será  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração,
obedecidos  os  seguintes  limites  máximos:

12.4.3  -  0,7%  (sete  décimos  por  cento)  por  cada  dia  de  atraso
subsequente ao 30o (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não
realizado.

No entanto, a respectiva multa por dia não possui uma definição

de limites,  a teor da disposição do item supramencionado, o que configura

flagrante ilegalidade.

Nos  termos  em  que  redigido,  o  item  abre  a  possibilidade  de

aplicação  ilimitada  de  multa  à  contratada,  previsão  que  foge  às  regras  de

proporcionalidade e razoabilidade.

A  respeito  da  proporcionalidade  das  sanções,  leciona  com

propriedade Marçal Justen Filho:

é pacífico que o sancionamento ao infrator deve ser compatível com a
gravidade e a reprobabilidade da infração. (...) é dever do aplicador
dimensionar a extensão e a intensidade da sanção aos pressupostos
de antijuridicidade apurados.2

Sendo assim, a lógica é que a imposição de multa diária de 0,3%

(zero vírgula três por cento) sobre o valor inadimplente contenha um limite,

como, por exemplo, 3% (três por cento) do valor global da contratação.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, nesse sentido, já exarou a

seguinte jurisprudência:

Estipule,  em  atenção  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade,  penalidades específicas e  proporcionais  a  gravidade
dos  eventuais  descumprimentos  contratuais;  Acórdão  1453/2009
Plenário

2 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9ª ed., p. 569.
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Desta forma, requer seja retificado o Edital no que tange à imposição

das  multas,  fixando  limites  máximos  à  aplicação  da  penalidade,  para

garantia da segurança jurídica das licitantes.

DO PEDIDO

Ante  o  exposto,  requer  seja  conhecida e  acolhida a  presente

Impugnação,  em todos os seus termos,  para que Vossa Senhoria  se digne

retificar  o  edital  nos  itens  impugnados,  com  a  finalidade  de  preservar  a

integridade e harmonia lógica do certame, dentro da legislação aplicável  as

contratações realizadas pelos entes públicos.

Salvador/BA, 29 de abril de 2020.

Flávio Bispo do Nascimento
thyssenkrupp Elevadores S.A.
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