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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNANTE: Thyssenkrupp Elevadores 5/A 

PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019 

Trata-se de impugnação ao Edital 012/2019, de Pregão Presencial, realizada pela 
empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A. 

O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, 
acessórios e componentes, caso necessário, para 3 elevadores instalados dentro do 
CISAMUSEP. A sessão de abertura dos envelopes está prevista para ser realizada 
em 02/05/2019. 

A irresignação da Impugnante consiste nos seguintes pontos: 

a-) inexistência de proibição expressa de contratação de terceiros e exclusão de 
responsabilidade da contratada em casos em que terceiros alheios ao contrato 
intervenham no equipamento; 

b-) responsabilidade pela limpeza do foço e topo da cabine que deve ser direcionada 
para a contratada em razão do tipo de atendimento que a contratante presta, na 
área de saúde, cujas regras de coleta de resíduos obedeceriam normativas próprias 
e específicas; 

c-) percentual da multa que ela entende ser elevado, pois, fixado no edital em 
patamar de 20%, ao passo que a concorrente entende ser excessivamente elevado, 
devendo ser reduzido para lO%; 

d-) obrigação de realizar orçamento de peças de substituição, que entende ser 
inviável e ilegal a adoção desse sistema. 

É o breve relato. 

Preliminarmente, denota-se o preenchimento dos requisitos formais que impõem a 
admissibilidade da impugnação, sendo eles legitimidade, interesse, fundamentação 
e tempestividade. 

Com relação ao mérito da impugnação não possui razão o Impugnante. 

No ponto em que impugna a inexistência de proibição expressa de contratação de 
terceiros e exclusão de responsabilidade da contratada em casos em que terceiros 
alheios ao contrato intervenham no equipamento a preocupação não se sustenta. 

Veja que a contratante trata-se de uma entidade cujas contratações estão 
submetidas a regras de direito público, devendo, obrigatoriamente seguir os 
preceitos da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), de modo que após a 
conclusão do procedimento licitatório será firmado um contrato, cuja minuta já foi 
previamente publicada, conferindo o objeto da contratação à empresa vencedora do 
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É essa empresa quem ficará encarregada, de forma exclusiva, até a duração da 
vigência contratual a realizar os serviços que precisam ser contratados. 

Nesse sentido, a lei não autoriza nova contratação, salvo, em situações 
especialíssimas em que a supremacia do interesse público se façam maior que os 
interesses privados em jogo. Daí, a inconsistência da preocupação da impugnante 
que não possui força suficiente para alterar o edital, haja vista que, uma vez 
adjudicado o objeto da licitação ao concorrente vencedor, possui este um direito 
subjetivo de que vindo a Entidade a contratar, obrigatoriamente a contratação 
deverá ser com a empresa vencedora. 

Com relação à responsabilidade pela limpeza do foço e topo da cabine que deve ser 
direcionada para a contratada em razão do tipo de atendimento que a contratante 
presta, na área de saúde, cujas regras de coleta de resíduos obedeceriam 
normativas próprias e específicas, também, não merece prosperar a impugnação. 

A limpeza do foço e do teto da cabine são locais cujo acesso só são possíveis por 
meio da empresa contratada para a realização da manutenção dos elevadores, 
sendo que em tais lugares não há descarte ou destinação de lixo hospitalar. Nesse 
sentido há de constar que a Entidade que se lança em licitação possui efetivo 
serviço de coleta de lixo hospitalar, bem como controle dessa atividade, inclusive 
com contratação de empresa especializada para a realização de tal atividade, sendo 
certo que o uso de elevadores é realizado em atividades rotineiras de transporte 
vertical para acesso de pessoas aos dois pavimentos de seu prédio, térreo e 
primeiro andar. O lixo, a limpeza, portanto, que ali deverá ser feita corresponde à 
sujeira ordinária que se acumula em tais lugares por conta do funcionamento do 
equipamento, não havendo resíduos de lixo hospitalar nos referidos locais. 

Não deve prosperar, ainda, a pretensão de redução do percentual da multa que a 
impugnante entende ser elevado, pois, fixado no edital em patamar de 20%, ao 
passo que ela entende ser excessivamente elevado, devendo ser reduzido para 
10%. 

O percentual de 20% não é elevado e nem excessivo, ao contrário, é razoável e 
adequado, servindo, inclusive de teto para a aplicação de mencionada modalidade 
de multa. 

E por fim, com relação à obrigação de realizar orçamento de peças de substituição, 
que a impugnante entende ser inviável e ilegal a adoção desse sistema, mais uma 
vez, não merece acolhimento sua pretensão. 

O sistema de verificação de preço se coaduna com proteção do patrimônio público 
que sempre busca os melhores preços para quando necessita a aquisição de bens e 
serviços. E o que acontece na licitação, quando, na fase interna, a administração, 
antes de lançar o edital, pesquisa, mediante cotações de preços, o valor dos bens e 
serviços que irá adquirir, visando a composição de um preço médio. No caso em 
questão, trata-se de um contrato de prestação de serviços com fornecimento de 
peças e acessórios, contudo, o objeto principal é a prestação de serviços, obrigação 
de fazer, o que proporciona a possibilidade de prorrogação ao final de sua vigência, 
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contudo, a prestação de serviços não está imune a possibilidade de substituição de 
peças, e neste sentido a aquisição se dará por parte da contratada, mediante 
comprovação de que o preço da peça a ser substituída encontra-se num patamar de 
preço que não cause superfaturamento e por consequência prejuízo aos cofres 
públicos. 

Não se observa qualquer ilegalidade na sistemática, não havendo, pois, razão para 
a sua alteração. 

Irrepreensível o Edital, não prosperando a impugnação ora analisada. 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, contudo no seu mérito deve 
ser considerada improcedente, não havendo qualquer irregularidade nos pontos 
atacados e, por consequência, deve o certame seguir seu curso com as normas e 
diretrizes constante no Edital e na minuta de contrato. 

Maringá/PR, 30 de abril de 2019. 

CARMELITO JUNIOR DELCI 
PREGOEIRO 

O BENALI 
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