
ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 

Objeto:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA,  CORRETIVA  E
ASSISTÊNCIA  TÉCNICA,  COM  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS,  ÓLEOS,  ACESSÓRIOS  E
LUBRIFICANTES DE 03 (TRÊS) ELEVADORES DE MARCA THYSSENKRUPP, DA LINHA
FREQUENCEDYNE,  TIPO  COMERCIAL,  INSTALADOS  NAS  SEDES  DO  TRIBUNAL  DE
CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – TCE E DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO  ESTADO  DA  BAHIA  -  TCM,  SITUADOS  À  4A  AVENIDA  N.º  495,  PLATAFORMA  V,
CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA – SALVADOR-BA.

Pedido de Impugnação.

Pregão Eletrônico. Processo TCE/000858/2020

Impugnante: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Em síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam a sua insurgência
contra  a ausência de descrição do preço referencial  no Edital em comento, bem como em
relação aos itens  19.6 e ss, que tratam da qualificação técnica exigida para a prestação do
serviço, e aos itens 12.4 e ss da Minuta de Contrato, que trazem determinações e valores
quanto às multas de mora na execução do contrato.

No bojo  de suas  alegações,  a  Impugnante  afirma que  é obrigatória  a  divulgação do valor
estimado  da  contratação;  que  os  critérios  de  qualificação  técnica  exigidos  se  mostram
incompatíveis com o objeto licitado, devendo constar do Instrumento Convocatório, ao menos,
atestado de capacidade técnica,  empresa com registro  no CREA e profissional  legalmente
habilitado para a execução do objeto como requisitos mínimos de qualificação técnica; e que a
imposição da multa diária sobre o valor inadimplente prevista em Edital contenha um limite,
como, por exemplo, 3% (três por cento) do valor global da contratação.

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na forma do
item 13 e ss. do Edital. 

Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão Permanente de
Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o seguinte:

Quanto ao primeiro ponto levantado, não está enganada a licitante quanto à necessidade de
divulgação do valor  estimado da contratação,  tendo em vista  que não deve Administração
manter em segredo o valor de orçamento ou preço máximo. Entretanto, não há necessidade de
figurar este valor como item do Edital, podendo ser divulgado de outras formas, como  é de
praxe  deste  órgão  fazê-lo  na forma de  Resposta  aos  Pedidos  de Esclarecimentos  ou  em
publicação no Portal do TCE/BA, na aba “Serviços” – “Licitações”.

Frise-se que não se trata aqui de uma omissão de dados relevantes, mas tão somente de outra
forma de apresentá-la,  o que é permitido e habitual,  dispondo a ora Impugnante de pleno
acesso à dita informação.



O que se observa, portanto, é que o ponto levantado poderia ter sido facilmente tratado em
pedido de esclarecimento, pois nada se trata mais que isso. Inexiste, ao contrário do que alega
a Impugnante, qualquer vício que macule o instrumento editalício. 

No que tange à qualificação técnica, verifica-se, de fato, que houve a inclusão de exigência que
não pertence  ao  Edital  em comento,  notadamente  no  que  informa  que  “Será  considerado
compatível  o  fornecimento  e  implantação  de  Solução  de  Gestão  de  Pessoas  por
Competências, integrada com Desempenho e Treinamento e Desenvolvimento”. Trata-se de
claro erro material que deve ser ignorado e que em nada prejudica o andamento do certame,
devendo o item ser lido como: 

19.6.1 COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO através de um ou mais atestados de
capacidade  técnica  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da
licitação.

Quanto à sugestão da Impugnante de acrescentar a necessidade de um profissional registrado
no CREA, é preciso analisá-la em dois pontos: de início, verifica-se que, conforme Termo de
Referência e Minuta do Contrato anexos ao Edital, é de obrigação da Contratada:

Apresentar,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  após  a  assinatura  do
contrato,  a  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  relativa  aos
serviços objeto deste contrato, devidamente quitada junto ao CREA/BA.

Dessarte, não se trata aqui do apontamento de alguma eventual negligência deste Órgão que
ignore a necessidade de um profissional competente para a execução do contrato, mas tão
somente de entender em que momento se faria necessária tal exigência.

Demais disso, é certo que, ao formular o edital, a Administração além de repeitar os requisitos
legais  e  os  princípios  das  contratações  públicas,  não  poderá  estabelecer  preferências  ou
distinções  que  restrinjam a  competitividade,  a  não  ser  por  alguma circunstância  relevante
devidamente justificada.

Interessa comentar a jurisprudência do TCU nesse sentido:

“3. Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência, para
fins de comprovação da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I,
da Lei 8.666/1993), da demonstração de vínculo empregatício, por meio de
carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, sendo suficiente
a  comprovação  da  disponibilidade  do  profissional  mediante  contrato  de
prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil.
Acórdão  872/2016  Plenário,  Auditoria,  Relator  Ministro-Substituto  Marcos
Bemquerer.
3. É ilegal a exigência, para participação em licitação, de comprovação de
vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante.
Também na Representação acerca da licitação conduzida pelo Município de
Brasilândia D’Oeste/RO, fora apontada exigência de vínculo empregatício, na
data de entrega da proposta, de engenheiro civil, ambiental e sanitarista com
as  licitantes.  Realizado  o  contraditório,  a  relatora  destacou  que  ‘a



jurisprudência  do  Tribunal  também  é  pacífica  no  sentido  de  ser  ilegal  a
exigência de comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico
com  a  empresa  licitante,  pois  impõe  um  ônus  desnecessário  aos
concorrentes, na medida em que são obrigados a contratar, ou a manter em
seu  quadro,  profissionais  apenas  para  participar  da  licitação  (acórdãos
103/2009 e 1.808/2011, do Plenário, entre outros)’. Pontuou a relatora que o
objetivo da Administração é garantir que os profissionais indicados possam,
de  fato,  desempenhar  suas  funções  para  garantir  a  execução  do  objeto
licitado:  ‘O  vínculo  do  profissional  qualificado  não  precisa,  portanto,  ser
necessariamente trabalhista  ou societário.  É suficiente a existência de um
contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum’. Nesse
passo, ausentes as justificativas que embasassem a exigência editalícia, o
Plenário  acatou  a  proposta  da  relatora  para  que  a  Representação  fosse
considerada  procedente,  rejeitando-se  as  razões  apresentadas  pelos
responsáveis e imputando-lhes multas individuais.” [1] (grifou-se)

É  forçoso  reconhecer,  portanto,  que  não  haverá  contratação  qualquer  que  desrespeite  a
exigência de capacidade mínima necessária para a execução deste serviço. Entretanto, não
cabe esta ingerência da Impugnante na avaliação da Administração.

Por fim, o questionamento quanto à imposição de multa demonstra-se descabido, uma vez que
a Minuta contratual anexa translada ipsi litteris o texto da Lei Estadual n. 9.433/2005, se não
vejamos:

Art.  192  -  A  inexecução  contratual,  inclusive  por  atraso  injustificado  na
execução  do  contrato,  sujeitará  o  contratado  à  multa  de  mora,  na  forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato, que será graduada de
acordo  com  a  gravidade  da  infração,  obedecidos  os  seguintes  limites
máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso  de  descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no  de  recusa  do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar
o  reforço  da  caução,  dentro  de  10  (dez)  dias  contados  da  data  de  sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma físico de obras não cumprido;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de
obras não cumprido, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 1º - A multa a que se refere este artigo não impede que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas
nesta Lei.
§  2º  -  A  multa,  aplicada  após  regular  processo  administrativo,  será
descontada da garantia do contratado faltoso.
§ 3º - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda
desta, o contratado responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.

Em vista disso, observando o estrito cumprimento legal, o questionamento não se faz oportuno
através do presente Pedido de Impugnação de Edital.



Assim, vê-se que o presente Edital não viola o princípio da isonomia,  pois não estabelece
discriminação desvinculada do objeto da licitação, não prevê exigência desnecessária e não
impõe requisitos desproporcionados e, também, não adota discriminação ofensiva dos valores
constitucionais ou legais. 

Deste modo, com fulcro no que fora acima ponderado, conheço do pedido de Impugnação,
visto que tempestivo, e, no mérito, por não restar violado nenhum princípio da administração,
quiçá alguma norma jurídica, julgo IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo inalterados os
termos do Edital e a data de 12 de Maio de 2020 para a realização do certame. 

Dê-se ciência desta decisão aos demais interessados. 

Salvador, 29 de Abril de 2020.

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


