
                                                                                                   
 
ILMO. SR. PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 

Processo Administrativo n.° 15414.003056/2014-35 

 

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A., empresa brasileira, regularmente inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 

00.028.986/0001-08, com Matriz localizada na Capital do Estado de São Paulo, na 

Avenida do Estado, 6116, Cambuci, e filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.028.986/0020-70, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 25, bairro de Fátima, 

Rio de Janeiro, vem, por seu representante infra assinado, tempestivamente, 

apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da licitação em epígrafe, pelas razões de fato e 

de direito a seguir aduzidas: 

 

 

I – PRELIMINARMENTE: Da Tempestividade da Presente Impugnação 

 

O prazo para as licitantes apresentarem Impugnação ao Edital é de até 2 (dois) dias 

úteis, antes da data fixada para a abertura da sessão pública, conforme dispõe o 

item 12.1 do Edital.  

 

Dessa forma, o prazo fatal para qualquer licitante apresentar impugnação aos 

termos do edital da presente licitação é, inquestionavelmente, 14.05.2015 – dois dias 

úteis antes do dia 18.05.2015.   

 

Sendo assim, a presente impugnação, oferecida nesta data, é tempestiva. 

 

 

 



                                                                                                    
 

 2

II - Do Objeto 

 

 

A presente licitação tem por objeto a “ 1.1. Contratação de empresa especializada 

para execução de serviços contínuos de assistência e suporte técnico preventivo e 

corretivo, com fornecimento de componentes, de três elevadores de passageiros 

instalados no prédio da SUSEP localizado na Rua Buenos Aires 256, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, sendo dois elevadores com onze paradas e um elevador com doze 

paradas, conforme condições, quantidades, exigências e especificações 

discriminadas nos projetos e demais documentos anexos a este Edital.”. 

 

Todavia, conforme restará demonstrado a seguir, o Edital de que se trata possui 

algumas incongruências que, se não forem sanadas, inviabilizarão a contratação. 

 

III – Da Insuficiência do Valor Orçado  

  

A estimativa de preço, no valor de R$ 55.745,40 (cinquenta e cinco mil, 

setecentos e quarente cinco reais e quarenta centavos), constante do subitem 1.2 do 

Edital, é insuficiente para a consecução do objeto da presente licitação. 

 

Desse modo, caso o orçamento estimado não seja ampliado, com toda a 

certeza, a presente licitação será conduzida à deserção, já que nenhuma empresa 

de manutenção de elevadores assumirá o compromisso de realizar o objeto licitado, 

pelo aludido valor. 

  

Sendo assim, para viabilizar a licitação em apreço, é imperioso que o Valor 

Estimado da licitação em tela, seja ampliado. 

 

 

 

 



                                                                                                    
 

 3

IV - Da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30.04.2008 

 

O Edital, no item 7.7, faz menção à Instrução Normativa acima mencionada. 

 

Ocorre que a citada Instrução nenhuma aplicação tem à hipótese, uma vez que ela 

trata da terceirização de serviços de limpeza e conservação, nos artigos 42 a 48, e 

de vigilância, nos artigos 49 a 51. 

 

No que diz respeito à licitação para manutenção de elevadores, deve-se levar em 

consideração a Instrução Normativa nº 02, de 11.10.2010, da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e Gestão, que trata da 

habilitação jurídica, da qualificação técnica e da qualificação econômico-financeira 

das licitantes. 

 

V – Do Atestado de Capacidade Técnica 

 

O subitem 8.9 do Edital estabelece que: 

 

“8.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio 

de: 

8.9.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme 

as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em 

plena validade; 

8.9.2. 1(um) ou mais atestados de capacidade técnica, 

registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente identificada, em nome 

do licitante, relativo à execução de serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação.” (destaque não é original) 
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Ocorre que, de acordo com o art. 1º c/c o art. 12, inciso I, da Resolução nº 218 de 

1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, os serviços 

objeto da presente licitação somente poderão ser executados sob a 

responsabilidade técnica de Engenheiro Mecânico.  

 

Com efeito, estabelecem os referidos dispositivos que: 

 

“Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes 

modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível 

médio, ficam designadas as seguintes atividades: 

Atividade 01 – Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 – Estudo, planejamento, projeto especificação; 

Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 – Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 – Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 – Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 – Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 – Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, 

extensão; 

Atividade 09 – Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 – Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 – Execução de obra de serviço técnico; 

Atividade 12 – Fiscalização de obra de serviço técnico; 

Atividade 13 – Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 – Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 

Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 – Execução de desenho técnico;”  

(O destaque não é do original) 

 

“Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E 

DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao 
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ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL, MODALIDADE 

MECÂNICA: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º, desta Resolução, referentes a 

processos mecânicos, máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, 

equipamentos mecânicos e eletromecânicos, veículos automotores, sistema de 

produção de transmissão e de utilização do calor, sistemas de refrigeração e de ar 

condicionado, seus serviços afins e correlatos;”  

(O destaque não é do original) 

 

 

Registre-se, ademais, que o art. 37, XXI, da CF admite exigências de qualificação 

técnica indispensáveis ao cumprimento do contrato. 

 

Realmente, conforme nos esclarece Marcio Pestana:  

 

“A qualificação técnica nos processos de licitação 
obedece à diretriz constitucional alojada no art. 37, XXI,1 que 
determina, no ponto, ao legislador ordinário, que este somente 
possa estabelecer prever exigências relativas à qualificação 
técnica nas situações em que tal se mostre indispensável à 
garantia do cumprimento das obrigações.2 E, se limita os 
domínios das normas jurídicas infraconstitucionais a respeito, 
maiormente impõe ao agente da Administração Publica, 
responsável pelo instrumento convocatório das licitações, 
obsequioso respeito em não transbordar tal limite.  

O constituinte revela ter preocupação de erguer estes 

limites, pois sabe, assim como toda a classe política, que a 
                                                 
1  Art. 37, XXI, da CF ”ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”. 

2 Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito administrativo. Licitação. Exigências de 
qualificação técnica podem ser estipuladas, desde que indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 3. Jurisprudência pacífica da Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a 
decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 837832/MG/STF, Rel. Ministro 
Gilmar Mendes, 2ª. Turma, unânime, DJ 18.04.2011). 
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Administração Publica necessita de parâmetros firmes e 

concretos para o exercício das suas funções no âmbito de 

certame licitatórios, não discriminando onde a distinção não seja 

necessária, e atuando invariavelmente em favor do principio da 

isonomia dos licitantes e da competitividade, dentre outros”.3 

 

Sobre o tema,  esclarece Marçal Justen Filho4: 

 

 “Nesse ponto, é imperioso destacar que a Constituição autoriza apenas exigências 

que configurem um mínimo de segurança. Portanto, não se admitem exigências que vão 

além disso. Logo, a Administração não poderá respaldar seus atos com a invocação de 

que a exigência amplia sua segurança. É evidente que o máximo de segurança 

corresponderia ao máximo de restrição. Essa não é a solução autorizada pela 

Constituição.” 

 

Desse modo, requer a impugnante seja alterado o dispositivo, para que dele passe a 

constar, igualmente, a exigência de atestado de capacidade técnica em nome de 

Engenheiro Mecânico, nos estritos termos do art. 1º c/c art. 12, inciso I, da 

Resolução nº 218 do CONFEA. 

 

Além disso, salienta-se que os atestados deverão ser registrados no CREA e não 

no CAU, por serem conselhos diversos. Por ser obra/serviço de engenharia, o 

atestado é registrado no CREA. CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não 

tendo relação com o objeto deste certame. 

 

VI – Do Reparo dos Quadros de Alimentação Elétrica 

 

 O item 5.3.1 do Termo de Referência estabelece que: 

 

“5.3.1 Antes do início dos serviços, a contratada deverá realizar vistoria 

                                                 
3
 Marcio Pestana. Licitações Públicas no Brasil. São Paulo : Ed. Atlas, 2013, p. 642. 

4
 Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª edição, pág. 330. 
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nas condições elétricas dos quadros de alimentação do prédio e dos 

elevadores. Em caso de necessidade, a contratada realizará os reparos 

necessários para adequação da alimentação elétrica dos elevadores 

com respectiva emissão de laudo assinado por engenheiro eletricista 

registrado no CREA/RJ e de Anotação de Responsabilidade técnica – 

ART. Todos os custos discriminados neste item ocorrerão por conta da 

contratada.” 

 

 Todavia, os serviços prestados por conta da Contratada devem ser limitados 

ao objeto do presente certame, ou seja, a manutenção preventiva e corretiva dos 

elevadores instalados. 

  

 Nesse sentido, o reparo dos quadros de alimentação com emissão de laudo 

assinado por engenheiro eletricista foge à natureza do presente instrumento 

convocatório, devendo a Contratada ser remunerada pela prestação desse eventual 

serviço. 

 

 Portanto, requer a alteração do citado dispositivo para que conste que o 

eventual reparo do quadro de alimentação ocorrerá por conta da Contratante. 

 

VII - Do Prazo de Solução 

 

 De acordo com o subitem 6.4 do Termo de Referência: 

 

“6.4 Manter seus serviços de prontidão para atender com presteza a 

qualquer chamado por funcionamento deficiente ou paralisação dos 

elevadores, em prazo nunca superior a vinte e quatro horas, recolocando 

os elevadores em condições normais de segurança e funcionamento.” 

(o destaque não é do original) 

 

 Cumpre informar que o prazo acima referido pode revelar-se completamente 
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exíguo, dependendo do problema a ser solucionado ou da peça a ser substituída. 

 

 Cabe ponderar, assim, que não se configura razoável estabelecer, de 

antemão, prazos máximos para solução das correções e fornecimento de peças, 

antes de serem verificadas a natureza e a gravidade de cada defeito, bem como as 

peculiaridades da peça a ser fornecida. 

 

 Isso porque alguns serviços - troca de cabos, retirada de motor para 

embobinamento, eliminação de vazamento de máquina, entre outros - necessitam de 

maior tempo para a correção do equipamento, podendo demandar, inclusive, a 

requisição das peças de sua fábrica situada em Londrina.  

 

 Com efeito, dependendo da gravidade do problema ou da especificação do 

componente a ser substituído, o prazo fixado no Projeto Básico pode revelar-se 

demasiadamente insuficiente, na medida em que deverão ser examinados diversos 

fatores, em cada caso, tais como a necessidade de perícia, a disponibilidade ou não 

da peça em estoque, fabricação, expedição, transporte etc. 

 

 Nesse contexto, no intuito de preservar a obtenção da proposta mais 

vantajosa pela SUSEP, faz-se necessário que seja excluído o  referido prazo ou, em 

último caso, seja ele alterado para 5 (cinco) dias ÚTEIS, com a possibilidade de sua 

prorrogação, conforme justificativas a serem apresentadas pela Contratada, em cada 

caso. 

 

VIII - Do Prazo para Atendimento de Chamadas 

 

 O subitem 6.6 do Termo de Referência dispõe que:  

 

“6.6 Os atendimentos para liberação de pessoas presas na cabina não 

poderão ultrapassar a trinta minutos da realização do chamado.” 

(o destaque não é do original) 
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A Elevadores Atlas Schindler S.A. possui plena consciência de que o 

atendimento a tais chamados deve ocorrer, no menor tempo possível. 

 

Vale ressaltar, inclusive, que o tempo médio de atendimento de chamadas da 

ora impugnante é o menor dentre todas as suas concorrentes. 

 

Todavia, o atendimento às chamadas não pode ser encarado como um 

recorde a ser atingido pela contratada, a qual deverá se preocupar, principalmente, 

em realizar o serviço com segurança, tomando todas as cautelas de estilo. 

 

O temor da Contratada em ser apenada por eventual não cumprimento dos 

prazos estabelecidos, poderá, inclusive, prejudicar a resolução do problema e causar 

algum acidente de trânsito, no trajeto percorrido até os locais de atendimento. 

 

Por essa razão, é aconselhável, no caso de usuário retido no elevador, que 

seja acionado o Corpo de Bombeiros, que goza de privilégio de trânsito. 

 

Desse modo, pugna-se pela exclusão do dispositivo em questão e dos demais 

do Edital e de seus anexos que tiverem redação semelhante. 

 

IX - Do Dano 

 

 O subitem 6.14 do Termo de Referência prevê que a Contratada deverá: 

 

“6.14 Responsabilizar-se, ressarcindo, todo e qualquer dano à 

contratante, ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus 

empregados.” 

(o destaque não é do original) 

 

 Data venia, o referido dispositivo viola a lei de regência, na medida em que 
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amplia a responsabilidade da Contratada por todo e qualquer dano causado à 

SUSEP ou a terceiros.  

 

 O art. 70 da Lei nº 8.666/93 limita, todavia, a responsabilidade da Contratada 

aos danos diretos, causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, conforme se depreende, in verbis: 

 

“Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente 

à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.” 

(O destaque não é do original) 

 

 E, limitar a responsabilidade da Contratada aos danos diretos, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, em nada diminui o dever desta de prestar o serviço licitado 

adequadamente e de forma responsável. Tal limitação visa, tão somente, evitar que 

a Contratada seja responsabilizada por danos aos quais não deu causa.  

 

 Nesse contexto, requer a impugnante seja alterado o subitem acima 

transcrito, e os demais, seja do Edital, seja dos anexos, que contenham disposição 

semelhante. 

 

X – Das Atualizações Técnicas 

 

 O item 8 do Termo de Referência dispõe que: 

 

“8.1 A contratada fará  as atualizações técnicas ou modificações 

originais dos elevadores, mesmo quando exigidas por um órgão público. 

8.2 Os serviços, as substituições e o fornecimento previsto neste 

item, só serão executados após prévia aprovação de orçamento pela 

contratante.” (destaque não é original) 
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Data venia, é imprescindível que conste do dispositivo que as atualizações ou 

modificações originais dos elevadores deverão ser remuneradas pela Contratante. 

 

Sendo assim, requer a alteração do dispositivo citado. 

 
XI - Do Atraso do Pagamento  

 

De acordo com o item 9 do Termo de Referência: 

 

“9.1 Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será 

efetuado pela SUSEP, em parcelas mensais e em moeda corrente 

nacional, por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, em até 

10 (dez) dias úteis após a entrega no Protocolo da SUSEP, devidamente 

atestada pelo gestor do contrato.” 

(o destaque não é do original) 

 

A referida disposição não fixa multa contratual, juros de mora e correção 

monetária dos valores em atraso - o que infringe o disposto no art. 40, inciso XIV, 

alínea “d” da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

 

“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: 

(...) 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde 
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a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 

efetivo pagamento; 

d) compensações financeiras E PENALIZAÇÕES, por eventuais 

atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;” 

(O destaque não é do original) 

 

Da mesma forma, dispõe o art. 395 do Código Civil Brasileiro que: 

 

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der 

causa, MAIS JUROS, atualização dos valores monetários segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado.” 

(O destaque não é do original) 

 

Em comentários sobre o art. 40, inciso XIV, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, 

Marçal Justen Filho5 assevera que: 

 

“Não é cabível que o Estado pretenda, através da omissão de regras 

sobre conseqüências de inadimplemento, assegurar a si próprio regime 

excludente de sanções em caso de infração ao Direito. Aliás, há 

dispositivo constitucional explícito submetendo o Estado a responder por 

atos ilícitos (contratuais ou não)”. 

 

Sendo assim, requer a impugnante a alteração do Termo de Referência para 

que sejam previstos, além da correção monetária, multa contratual de 2% do valor 

do débito e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da legislação em vigor, para a 

hipótese da Contratante atrasar os pagamentos devidos à Contratada. 

 

                                                 
5 In, Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administrativos, 11ª edição, Dialética, São Paulo 
– 2005, p. 397. 
 



                                                                                                    
 

 13 

XII - Da Garantia 

 

 Prevê o parágrafo quarto, da Cláusula Sétima, da Minuta do Contrato que a 

garantia será considerada extinta: 

 

“b) no prazo de 3 (três) meses após o término da vigência do 

contrato, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de 

sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.” 

(o destaque não é do original) 

 

 Acontece que o parágrafo 4º, do artigo 56, da Lei nº 8.666/93, estabelece, 

diversamente, que: 

 

“§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída 

APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente.” 

(o destaque não é do original) 

 

Sendo assim, verifica-se que a aludida Cláusula infringe a Lei, não podendo, 

portanto, prevalecer. 

 

XIII - Das Sanções de Multa 

 

 A Cláusula Décima Segunda da Minuta do Contrato prevê: 

 
a) Multas Contratuais: 

a.1) De 0,07% (sete centésimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, 

observado o limite máximo de 2% (dois por cento), nos casos de atraso da entrega da 

garantia contratual, conforme estabelecido na Cláusula Sétima – Da Garantia, até que a 

CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 
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a.1.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas. 

a.2) Diária de 1% (um por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses 

deste Contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a 10% 

(dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência; 

a.3) Diária de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal fixo do contrato, por 

infração a qualquer cláusula ou condição deste Contrato, não especificadas nas outras 

alíneas deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, limitada a 10% do valor do 

contrato; 

a.4) Diária de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal fixo deste Contrato, pela 

recusa em corrigir ou substituir qualquer serviço ou material rejeitado ou com defeito, 

limitada a 10% do valor do contrato; 

a.5) Diária de 10% (dez por cento) do valor mensal fixo deste Contrato, pelo 

descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, limitada a 10% do 

valor do contrato. 

a.6) De 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses 

deste Contrato no caso de sua rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, motivado 

por culpa da CONTRATADA, inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos 

sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções 

cabíveis. 

 

 Data venia, os subitens acima transcritos estipulam elevados percentuais de 

multa. 

 

 Verifica-se, assim, que essa r. Secretaria agiu com extremo rigor, ao 

possibilitar que as multas possam alcançar o montante de 10% (dez por cento) do 

valor do contrato. 

 

 Saliente-se que a ora impugnante participa constantemente de licitações, 

sendo de praxe os editais estabelecerem as multas no patamar máximo de 10% 

(dez por cento) do valor da parcela em atraso, para que não seja desvirtuado o seu 

caráter exclusivamente inibitório. 
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 Por isso, a referida exigência viola o princípio da razoabilidade, tendo em vista 

que impõe sanção em medida superior àquela estritamente necessária ao 

atendimento do interesse público. 

 

 O princípio da razoabilidade deriva do princípio do devido processo legal 

substantivo e se resume, simplesmente, na adequação entre o meio empregado e o 

fim a que se destina determinada medida imposta por quaisquer esferas do Poder, 

isto é, ele se afigura como limite à discricionariedade do Poder Legislativo, Executivo 

e Judiciário. 

 

 Com relação à Administração Pública Federal, sua vinculação ao referido 

princípio é expressa no art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/99 (que 

regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal). 

 

 Dessa forma, requer seja estabelecido que os percentuais de multa previstos 

no Edital, ainda que somados, nunca ultrapassem o patamar máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da obrigação descumprida. 

 

XIV - Da Cobertura de Peças 

Como se sabe, constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva. 

 

Na referida modalidade, a contratada fica obrigada a substituir, às suas expensas, 

toda e qualquer peça dos equipamentos que apresentarem defeito. 

 

Por esse motivo, o valor das propostas das licitantes depende, acima de tudo, 

das atuais condições técnicas do equipamento, apuradas durante a visita técnica.  
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Verifica-se, desse modo, que as licitantes estimam as suas propostas com 

base em critérios objetivos. Conforme for o estado dos equipamentos, o valor das 

propostas diminuirá ou aumentará. 

 

Sendo assim, é importantíssimo que o dispositivo passe a dispor que a 

cobertura de peças NÃO abrangerá os componentes eventualmente danificados por 

negligência, mau trato, uso indevido ou abusivo do equipamento, agente externo 

(por exemplo umidade, poeira, gases, salinidade, variação de tensão elétrica, 

ferrugem, entre outros) assim como atos de terceiros (vandalismo), caso fortuito e 

força maior, e ato ou omissão que não da Contradada, circunstâncias essas 

impossíveis de serem previstas, pelas licitantes, no momento da formulação de suas 

propostas. 

 

Além disto há peças que nenhum contrato de manutenção integral prevê, por 

exemplo, difusores de luz, lâmpadas, starters, reatores, baterias, botões e 

componentes, corrediças e guias de portas, portas de cabina e pavimento, soleiras, 

ventiladores, fotocélulas, barras de reversão, barras de proteção eletrônica e seus 

componentes, sistemas de intercomunicação e seus componentes, pistão, 

centralina, entre outros, pois tais peças tem ação direta do usuário, na utilização do 

equipamento, neste caso tais peças devem ser adquiridas de forma separada 

quando necessárias, após proposta da contratada e aprovação da contratante. 

Solicitamos alteração do dispositivo. 

 

XV – Da Contratação do BDI e da Planilha Orçamentária 

 

No subitem 7.2.5 e Anexos do Edital há referência ao BDI (Benefício e 

Despesas Indiretas). 
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A Lei nº 8.666/93, no artigo 3º, faz expressa menção ao princípio da 

legalidade, dispondo que a licitação será processada e julgada em estrita 

conformidade com ele e outros princípios fundamentais. 

 

Sendo assim, a exigência de encaminhamento da composição do BDI 

prevista no Edital não tem amparo legal. 

 

Essa exigência vem sendo feita em casos de terceirização de mão-de-obra, 

ou seja, de serviços de limpeza e vigilância, face ao disposto no acórdão 2.369/2011 

do TCU, mas não encontram lugar, nas licitações de serviço de manutenção de 

elevadores. 

 

Salienta-se que, ao fixar o valor estimado do serviço, a Administração Pública 

adotou todas as providências necessárias à realização da licitação, nada mais 

havendo a fazer, a não ser cumprir o disposto na Instrução Normativa nº 02, de 

11.10.2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que no seu art. 46 dispõe expressamente que: 

 

Art. 46. Os editais não poderão conter cláusulas que excedam 

às exigências contidas nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 

1993, salvo quando os assuntos estiverem previstos em 

legislação específica. 

 

Importante destacar, também, que o próprio TCU não está exigindo da 

Licitante a apresentação da composição analítica do percentual dos Benefícios 

e Despesas Indiretas – BDI e Planilha de Formação de Preços, conforme pode 

ser verificado no Edital do Pregão Eletrônico nº 92/2014 do Tribunal de Contas da 

União, com sessão publica realizada em 08/12/2014.  

 

Ou seja, o próprio Tribunal de Contas da União possui entendimento contrário 

ao estabelecido no presente Edital. 
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Sendo assim, a Impugnante requer que sejam excluídos os itens apontados, 

assim como qualquer outro que possua redação semelhante, como também a 

exigência de apresentação de planilha de custos. 

 

XVI – Conclusão 

 

Diante do exposto, requer seja dado provimento à presente impugnação, a fim 

de que sejam realizadas, no Edital, as alterações formais e substanciais acima 

requeridas. 

Nestes termos, 

P deferimento. 

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015 

 

 

 

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 


