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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva por chamada avulsa ,sob regime de cobertura total, nos elevadores nos 

prédios da cidade do Saber em Camaçari – BA ,incluído serviços de plantão, emergência e 

acompanhamento técnico de serviços e vistorias. 

DATA DE ABERTURA: 17/07/2018 

IMPUGNANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

O Impugnante alega sucintamente as seguintes razões a seguir numeradas: (1R) não há 

disposição do valor estimado da contratação em afronta ao art. 40, §2º, II da Lei 8.666/93. 

Afirma ainda, como sendo sobre o mesmo assunto, que 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. Aduz que se trata de pedido de esclarecimento este 

tópico; (2R) que o ato convocatório é silente no que tange à possibilidade de intervenção de 

terceiros contratados pela Contratante, e que a intervenção de terceiros nos equipamento 

configura hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa, visto que não pode sujeitar-se 

aos fatos decorrentes de atos sobre os quais não possui qualquer gerência ou previsão; (3R) 

alega que a gradação de multas eleita pela Administração Pública é desproporcional e 

comunica que a penalidade adequada seria previsão de multa em patamar máximo de 10% 

sobre o valor de parcela inadimplida.  

DO PEDIDO 

(...) 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 
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preservar a integridade e harmonia lógica do certame, dentro da legislação aplicável as 

contratações realizadas pelos entes públicos. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações recursais e contra recursais apresentadas pela Recorrente 

e Recorrida: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R) não há disposição do valor estimado da contratação em 

afronta ao art. 40, §2º, II da Lei 8.666/93. Afirma ainda, como sendo sobre o mesmo assunto, 

que 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. Aduz que se trata 

de pedido de esclarecimento este tópico.  DECISÃO FUNDAMENTADA: na modalidade 

pregão o órgão licitante está desobrigado a divulgar o valor estimado da contratação, conforme 

se depreende do art. 4º, III da Lei 10.520/2002, donde consta que o edital conterá justificativa 

da necessidade de contratação e definição do objeto do certame, das exigências de habilitação, 

dos critérios de aceitação das propostas, das sanções por inadimplemento e das cláusulas do 

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento, além das normas que 

disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso. Desta forma, não 

assiste razão à impugnante, sendo improcedente seu argumento de que é necessário divulgar o 

valor estimado para a contratação. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (2R) que o ato convocatório é silente no que tange à 

possibilidade de intervenção de terceiros contratados pela Contratante, e que a intervenção de 

terceiros nos equipamento configura hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa, 

visto que não pode sujeitar-se aos fatos decorrentes de atos sobre os quais não possui qualquer 

gerência ou previsão.  DECISÃO FUNDAMENTADA: o questionamento responde a si 

próprio. Por óbvio que eventual contratada apenas será responsabilizada por aqueles prejuízos a 

que eventualmente dê causa. Esta é condição elementar da responsabilidade civil, segundo a 

qual toda responsabilização somente se dará mediante demonstração do liame que une a 

conduta do agente ao dano. Nexo causal ou etiológico é condição sine qua non para 

responsabilidade, seja numa circunstancia jurídica subjetiva ou objetiva de aferição de culpa ou 
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risco. Prever a não contratação de uma outra empresa para realizar o mesmo serviço é um 

completo despropósito, haja vista que é evidente sua impossibilidade, submetendo-se o agente 

que a desobedeça, inclusive, às penalidades decorrentes da improbidade administrativa na 

forma do art. 10 da Lei 8.429/1992. 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (3R) alega que a gradação de multas eleita pela 

Administração Pública é desproporcional e comunica que a penalidade adequada seria 

previsão de multa em patamar máximo de 10% sobre o valor de parcela inadimplida. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: a priori parece que o impugnante tenta dizer o que é ou não 

interesse público e assim definir como deve o órgão licitante praticar seus atos discricionários. 

No entanto, cabe sucintamente comunicar que à Administração Pública apenas interessa 

contratar com particulares que compreendam a gravidade dos deveres que optem por assumir, 

desta forma é que estipula as penalidades por descumprimento do contrato e convoca a 

participarem os interessados que se atentem para o rigor com que serão punidos acaso deixem 

de observar seus deveres contratuais. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Pregoeiro e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da lei 10.520/2002, resolve conhecer da impugnação apresentada por 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o 

Edital em todos os seus termos pelas razões de fato e de direito supra mencionadas. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 16 de julho de 2018.  

Camaçari, 16 de julho de 2018. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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