TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Executiva de Licitações e Contratos – SELICON
Divisão de Licitações e Contratações Diretas – DIVLICIT

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO Nº 05/2017
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2017/TCE-RO

PROCESSO N° 02747/2017

I - ADMISSIBILIDADE
A empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., CNPJ
90.347.840/0059-34, inconformada com os termos do Edital do Pregão Eletrônico
31/20171, apresentaram impugnação ao instrumento convocatório através do e-mail
institucional pregoeiro@tce.ro.gov.br, no dia 25/08/2017, às 14h34.
A Lei nº. 10.520/02 é que dita as normas à modalidade de pregão, no
entanto, esta nada diz com relação à impugnação ao edital, quem delimita o tema é o
Decreto Federal nº. 5.450/05:
Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório
do pregão, na forma eletrônica.

O prazo para que se possa apresentar razões de impugnação é de até 02
(dois) dias úteis anteriores à realização da sessão; assim, o recebimento dos pedidos de
impugnação é tempestivo.
II – DA IMPUGNAÇÃO
O impugnante questiona a legalidade do Edital epigrafado – a íntegra da
peça
será
disponibilizada
no
sítio
eletrônico
http://www.tce.ro.gov.br/index.php/licitacao/ – alegando, em síntese, o que segue:

1

O certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e préoperação de 02 (dois) sistemas de transporte vertical (elevadores de passageiros), novos, primeiro uso,
bem como a desmontagem, transporte e depósito de 2 (dois) antigos sistemas de elevadores, no Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia, conforme quantidades, condições e especificações técnicas
minuciosamente descritas nos anexos do edital.
Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327
www.tce.ro.gov.br
Documento de 19 pág(s) assinado eletronicamente por Carla Pereira Martins Mestrini e/ou outros em 06/09/2017.
Autenticação: AFBA-IAGA-JAHB-TKBI no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Executiva de Licitações e Contratos – SELICON
Divisão de Licitações e Contratações Diretas – DIVLICIT
a. Da responsabilidade pela guarda do material:

b. Da omissão quanto à admissibilidade de faturamento do material com CNPJ da
matriz:

[...]

c. Do engenheiro civil:

[...]
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[...]

d. Dos percentuais de faturamento:

[...]

[...]

e. Da (in)aplicabilidade do CDC à contratação:
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[...]

f. Da responsabilidade pelas obras civis e possibilidade de subcontratação parcial:

g. Do prazo de execução:
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h. Das partes técnicas:
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Ao cabo, requerem provimento da impugnação, alteração do Edital e
republicação na forma legal.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICA E DECISÃO
Após análise e contato com o setor técnico, seguem abaixo as
considerações acerca os pedidos e questionamentos formulados pela impugnante.
a. Sobre a guarda dos materiais:
Toda a guarda, estocagem, segurança e preservação dos materiais,
anteriormente a sua aplicação, serão de inteira responsabilidade da licitante vencedora.
O TCE/RO irá disponibilizar no subsolo da instituição, no seu
estacionamento, bem como nos pavimentos do edifício sede, somente o espaço
necessário para que os materiais e equipamentos que serão prontamente utilizados
possam ser estocados. A estocagem destes materiais também será responsabilidade da
futura CONTRATADA.
Imperioso mencionar que o Termo de Referência e o Edital não foram
omissos em relação a este ponto, conforme trechos abaixo transcritos:
7.10 Todos os custos diretos ou indiretos que se façam indispensáveis à
perfeita execução do objeto desta licitação devem estar inclusos nos
preços cotados, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer
impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou
obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos.
4.1.11 A proposta de preços deverá considerar todos os valores
necessários para a completa execução dos serviços relativos à
instalação de elevadores, com todos os custos necessários a sua conclusão,
tais como: desmontagem, transporte e depósito dos antigos elevadores;
transporte dos novos equipamentos com todas suas peças; custos dos
equipamentos; mão de obra de instalação; ferramentas, equipamentos e
EPI’s, profissionais especializados necessários e; todo e qualquer custo para
necessário para a perfeita e completa instalação dos novos sistemas de
transporte vertical.
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O TCE/RO só assumirá responsabilidade pelos equipamentos e materiais
após sua entrega ser totalmente aceita pela Comissão de Fiscalização (termo de
recebimento definitivo), fato que não prejudicará em nada o direito de garantia da
instituição.
b. Sobre a admissibilidade do faturamento com CNPJ da matriz:
Ao contrário do que alega a impugnante, há sim regras explícitas no
Edital sobre qual o procedimento a ser seguido em caso de necessidade de faturamento
por matriz e filiais. Conforme o item 13.10 do Edital,
13.10
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser
apresentados da seguinte forma:
I.
Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz;
II.
Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em
nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem
emitidos apenas em nome da matriz;
III.
Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste
edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos
deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

Ademais, esclareço que o entendimento da Administração é que matriz e
filial não são pessoas jurídicas distintas, mas sim estabelecimentos diferentes
pertencentes à mesma pessoa jurídica. Entretanto, segundo o Código Tributário
Nacional, não pode a Administração Pública celebrar contratos com pessoa jurídica sem
comprovação de quitação de todos os tributos devidos. Senão, vejamos:
Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum
departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará
proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça
prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada,
relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

Assim, não exigir regularidade fiscal da filial é, em última análise,
violação frontal ao disposto no CTN, visto não haver lei autorizadora da exceção
prevista na primeira metade do artigo transcrito.
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Ademais, é esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstrado no acórdão abaixo transcrito:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE
REGULARIDADE FISCAL DA FILIAL DA EMPRESA PERANTE A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 29,
III, DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. DOUTRINA. PRECEDENTE.
DESPROVIMENTO.
1. A recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor da
Divisão de Preparo de Licitações da Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro/RJ, pleiteando, em síntese, afastar exigência prevista no edital de
licitação – Concorrência Pública 01/2002, destinada à aquisição de cimento
asfáltico de petróleo – concernente à regularidade fiscal imobiliária da filial
perante a municipalidade, sob o argumento de que a Lei 8.666/93
somente exige a respectiva certidão do domicílio ou sede da empresa.
2. A exigência editalícia relativa à comprovação de regularidade fiscal da
filial perante a Fazenda Pública Municipal responsável pela licitação,
independentemente da situação fiscal da matriz situada em município
diverso, é razoável e encontra respaldo na interpretação teleológica do art. 29,
III, da Lei 8.666/93.
3. "Constatado que a filial da empresa ora interessada é que cumprirá o
objeto do certame licitatório, é de se exigir a comprovação de sua
regularidade fiscal, não bastando somente a da matriz, o que inviabiliza
sua contratação pelo Estado. Entendimento do artigo 29, incisos II e III,
da Lei de Licitações, uma vez que a questão nele disposta é de natureza
fiscal" (REsp 900.604/RN, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
16.4.2007).
4. Isentar a recorrente de comprovar sua regularidade fiscal perante o
município que promove a licitação viola o princípio da isonomia (Lei
8.666/93, art. 3º), pois estar-se-ia privilegiando os licitantes irregulares em
detrimento dos concorrentes regulares.
5. Recurso especial desprovido. [grifo nosso]
(REsp 809.262 - RJ, Rel. Min. Denise Arruda, 23.10.2007)

Denego, portanto, a pretensão da empresa, mantendo a regra do edital.

c. Sobre a habilitação técnica (engenheiro civil):
Assiste razão o questionamento da empresa em relação ao Engenheiro
Civil, haja vista que equipamentos mecânicos de transporte vertical são atribuição
exclusiva dos engenheiros mecânicos, e também são a parcela mais relevante da
licitação. Assim, a qualificação técnica deverá ser reescrita da seguinte maneira:
a) Registro ou inscrição do licitante, bem como de seu(s) responsável (is)
técnico(s) (Engenheiro Mecânico)
junto ao Conselho Regional de
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Engenharia e Agronomia (CREA) , dentro de seu prazo de validade,
observando as normas vigentes estabelecidas pelos Conselhos Regionais;
b) Acervo técnico do(s) profissional (is) Engenheiro Mecânico, que será
(ão) o(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s) pela obra, comprovando
a execução de serviços de características semelhantes ao objeto da licitação,
isto é, montagem de sistemas de transporte vertical (Elevadores) .

A Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura previu tal item, pois
existe integração das novas máquinas com a antiga estrutura de obras civis. Todavia,
esta integração poderá ser avaliada por um profissional competente no momento
oportuno, não se enquadrando como uma parcela de grande relevância.
Não obstante, a empresa deverá contratar um profissional de Engenharia
Civil para avaliar e viabilizar a fixação de seus elementos de tração na estrutura do
edifício sede do TCE/RO. Tal profissional será responsável pela solidez do sistema,
garantindo que não exista nenhum tipo de problema na fixação dos elementos
mecânicos do sistema de transporte vertical. Dado exposto, será adicionado um item
contendo tal exigência nas obrigações técnicas, e não mais na habilitação.
Portanto, verifica-se que assiste razão à impugnante e o edital será
reformulado nos termos expostos.

d. Sobre os percentuais de faturamento:
Quanto à questão dos percentuais de faturamento, observa-se ser questão
de cunho tributário que não é pertinente à esta Administração definir pela a empresa.
Sabe-se, a partir de uma leitura atenta do Edital, que o objeto da contratação são dois
elevadores – equipamentos, portanto – com a devida instalação, configuração e testes
necessários ao pleno funcionamento.
O correto faturamento do fornecimento/serviço é dever da empresa para
o fisco competente, relação à qual este TCE-RO não faz parte, ainda porque não se trata
de órgão consultivo em questões tributárias.
Permanecendo dúvidas, sugiro que a sua Assessoria Contábil formule o
questionamento junto às fazendas competentes (federal, estadual e/ou municipal),
considerando que a interpretação sistemática dos diversos regramentos da matéria
tributária, nos mais diversos entes da federação, é atividade que não cabe ao atual
contratante.
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Fato é que incumbe às licitantes formular seus preços considerando todos
os encargos incidentes sobre a contratação, e a palavra final sobre a incidência de
imposto um ou outro não cabe a esta Administração, mas ao fisco.
Denego, portanto, a pretensão da empresa.

e. Sobre a questão do CDC:
Quanto à questão da inaplicabilidade do CDC a presente
contratação, tal pleito já foi respondido à mesma empresa, em sede de impugnação, em
pregões anteriores, entretanto tecerei comentários sobre o assunto novamente.
Ocorre que esta Administração refuta a tese apresentada. Se o
impugnante recorre ao louvável mestre Marçal Justen Filho para dar subsistência ao
pleito, esclareço que existem atualmente, ao menos três correntes para definir o que vem
a ser consumidor para efeitos de aplicação do Direito do Consumidor:
 Finalista: que analisa caso a caso a identificação do consumidor como
destinatário final, sem que haja a continuidade da atividade econômica;
 Maximalista: que aplica indistintamente o CDC quando da aquisição de um
produto ou serviço, não importando se haverá uso particular ou profissional do bem; e
 Finalismo aprofundado: aparenta-se mais propício para determinar a relação
de consumo, na medida em que relativiza e analisa a hipótese concreta, desconsiderando
a qualidade das partes e vislumbrando apenas o contrato firmado, desde que presentes a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
Primeiramente, torna-se necessário retroagirmos ao início da
argumentação do queixoso; o mesmo ataca diretamente o item 13.6.1, o que se
demonstra um equívoco, pois desarticula a leitura do instrumento convocatório e
compromete sua interpretação.
Eis aqui transcrição mais adequada da condição editalícia contra a qual o
queixoso se insurge:
13.6 – A execução dos compromissos assumidos no edital, bem como
os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54,
combinado com o inciso XII do art. 55, ambos da Lei nº 8.666/93.
13.6.1 – Conforme definição presente no art. 2º da Lei 8.078, de 11 de
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setembro de 1990, aplicam-se também as disposições do Código de Defesa
do Consumidor na execução da pretensa contratação, na qualidade do
contratante como destinatário final.

Logo se vê que a própria lei regente dos contratos administrativos previu
a necessidade de sua integração a outras normas de nosso ordenamento jurídico. Resta
saber, portanto, os limites de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Fugindo à regra seguida pela maioria dos diplomas normativos
(especialmente brasileiros), que evitam definir ou conceituar os sujeitos de sua
aplicação, deixando que a doutrina e a jurisprudência o façam, o Código de Defesa do
Consumidor, até mesmo visando à sua eficácia no ordenamento jurídico pátrio, tratou
de trazer já em seu art. 2º, o conceito de consumidor, qual seja: “Consumidor é toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”.
Verifica-se que o conceito trazido pela lei é bastante amplo, evitando
tornar-se obsoleto e deixar de abarcar todo e qualquer sujeito que atue no mercado de
consumo e possa ser inserido na categoria de consumidor.
Eis a análise do CDC exercitada pelo mestre Leon Frejda Szklarowsky2:
[ ...] A Constituição procura, pois, reforçar a defesa do consumidor, de
sorte que o fabricante deve arcar com maior ônus e responsabilidade, na
equação consumidor – produtor.
Para o Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Lei 8078, de 11
de setembro de 1990 – consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destacam-se,
entre os direitos básicos do consumidor, a modificação das cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, a
facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu
favor, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos. Os direitos previstos neste Código não
excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que

2

Falecido em 24 de julho de 2011. Advogado, consultor jurídico, escritor e jornalista em Brasília (DF), subprocurador-geral da
Fazenda Nacional aposentado, editor da Revista Jurídica Consulex. Mestre e especialista em Direito do Estado, juiz arbitral da
American Association’s Commercial Pannel, de Nova York. Membro do IBAD, IAB, IASP e IADF, da Academia Brasileira de
Direito Tributário, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da International Fiscal Association, da Associação
Brasileira de Direito Financeiro e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Integrou o Conselho Editorial dos Cadernos de
Direito Tributário e Finanças Públicas, da Editora Revista dos Tribunais, e o Conselho de Orientação das Publicações dos Boletins
de Licitações e Contratos, de Direito Administrativo e Direito Municipal, da Editora NDJ Ltda. Foi coautor do anteprojeto da Lei de
Execução Fiscal, que se transformou na Lei 6830/80 (secretário e relator); dos anteprojetos de lei de falências e concordatas (no
Congresso Nacional) e autor do anteprojeto sobre a penhora administrativa (Projeto de Lei do Senado 174/96). Dentre suas obras,
destacam-se: Execução Fiscal, Responsabilidade Tributária e Medidas Provisórias, ensaios, artigos, pareceres e estudos sobre
contratos e licitações, temas de direito administrativo, constitucional, tributário, civil, comercial e econômico.
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o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos e dos
princípios gerais do direito, analogia ou costumes.
E o parágrafo único do artigo 2º equipara a consumidor a coletividade
de pessoas, mesmo que indetermináveis, o que leva a abranger nesta
expressão a Administração Pública.
[...]
Sem dúvida, aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
ainda que se trate de contrato administrativo, quando a contratante é a
Administração, no sentido que lhe dá a Lei 8666/93, sendo ela consumidora
ou usuária, porque adquire ou utiliza produto ou serviço, como destinatária
final. A lei não faz distinção entre as pessoas jurídicas que adquirem bens ou
usufruem serviços. Não há por que se lhe negar a proteção do CPDC, já que o
Estado consumidor ou usuário é a própria sociedade representada ou
organizada.
Na relação contratual estabelecida pela Lei de Licitações e Contratos a
posição da Administração, em regra, é a de usuária ou adquirente de bens,
consumidora final, não sendo fornecedora. Esta, na linguagem do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeiram, ou os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Indubitavelmente, poderá também estar nessa posição, quando for
fornecedora ou prestadora de serviços, e, como tal, deverá responder.
Mas não se lhe pode recusar, quando for usuária ou consumidora,
como destinatária final, a proteção legal, como a reparação de danos
patrimoniais ou por defeitos relativos à prestação de serviços públicos.
Não se alegue que a Administração, gozando das benesses da lei
especial, a que se submetem os contratos administrativos, não necessita do
agasalho do Código.
[...]
Não obstante, basta cotejarem-se os dois diplomas legislativos, para se
concluir que nem todas as situações previstas no Código estão relacionadas
na Lei de Licitações e Contratos e vice-versa.
[...]
Tome-se, por exemplo, a prestação dos serviços de telefonia,
fornecimento de gás, água e luz. Apregoar-se que a entidade privada ou
pública, por ser parte da Administração, está afastada do manto protetor da
Lei 8078/90 é simplesmente absurdo e não se compatibiliza com o artigo 2°
do Código. Servindo-se a Administração, como qualquer particular, dos
serviços prestados por concessionárias do serviço público, não tem cabimento
sua exclusão da proteção legal, o que feriria, brutalmente, a Constituição, que
agasalha todo consumidor, sem exclusão de quem quer que seja.
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Aliás, o artigo 54 expressamente indica, com precisão matemática,
que os contratos administrativos se regem pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público e de direito privado e, ainda, pela teoria geral dos
contratos, numa harmônica constelação.
[...]
Devem, portanto, comungar-se as normas da lei especial de contratos
com o CPDC.
Entretanto, Caio Tácito exclui os consumidores intermediários ou os
que se valem de produtos ou serviços, como bens de produção, e considera os
órgãos públicos verdadeiros fornecedores, consumidores intermediários,
porque se utilizam de bens ou serviços como instrumentos de execução de
seus serviços.
Também Marçal Justen desaconselha a aplicação do Código do
Consumidor, ainda que, subsidiariamente, no tocante à responsabilidade por
vício do produto ou do serviço, visto que a Administração define a prestação
a ser executada pelo particular, assim como as condições contratuais que
regerão a relação jurídica.
Data maxima venia, não se há de recusar à Administração, quando
consumidora ou usuária final, o direito à modificação de cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em vista de
fatos supervenientes, tornando-as por demais onerosas, nem impedir se valha
de outros direitos previstos no Código.
Sem embargo de dispor ela de legislação própria, a lei especial de
proteção ao consumidor não a exclui de sua incidência, pois nenhum dos
dispositivos da Lei de Licitações e Contratos lhe fornece direta proteção,
quando, na posição de consumidora final ou usuária de serviços, vê-se
prejudicada. O único dispositivo que apresenta certa similitude com as
normas do Código é a regra do § 5º do artigo 65 da Lei 8666/93, ao
determinar a revisão dos preços contratados, para menos, se houver a
extinção ou alteração de tributos ou encargos legais ou ainda pela
superveniência de disposições legais, que produzam efetiva repercussão nos
preços.
Toshio Mukai adverte, com muita propriedade, que o Código pode e
deve ser invocado pela contratante, já que, ao contratar o fornecimento de
bens ou serviços, coloca-se na condição de destinatária final e, portanto, o
manto protetor dessa lei não pode ser ignorado. Entretanto, ao prestar
serviços públicos, poderá também estar na posição de fornecedor,
submetendo-se às regras do artigo 22 e seu parágrafo único desse diploma.
[...]
Destarte, têm plena aplicação, no que couber, as disposições da Lei
8078/90.
EM CONSEQÜÊNCIA:
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a) APLICAM-SE, NO QUE COUBER, AS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
b)
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,
NA
RELAÇÃO
CONTRATUAL ESTABELECIDA PELA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS, EM REGRA É A USUÁRIA, ADQUIRENTE DE BENS,
CONSUMIDORA FINAL, NÃO SENDO FORNECEDORA, MAS
TAMBÉM PODERÁ FICAR NESTA POSIÇÃO E, ENTÃO, COMO TAL,
DEVERÁ RESPONDER.3

Resume-se que as disposições do CDC não se aplicam
indiscriminadamente ao contrato administrativo, mas sim onde o mesmo omisso, ou
onde a reconhecida posição de superioridade jurídica da Administração Pública de nada
lhe sirva para resguardar o interesse público, podendo, em determinados casos, assumir
posição de vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica perante fornecedores
e prestadores de serviços.
Realidade esta admitida pela jurisprudência, mesmo quando o julgador
claramente filia-se a corrente diversa da defendida por esta Administração, concernente
à definição de “consumidor”:
ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO - INCOMPETÊNCIA DO PROCON - NULIDADE DA
MULTA APLICADA. 1. Em se tratando de contrato administrativo, em que
a Administração é quem detém posição de supremacia justificada pelo
interesse público, não incidem as normas contidas no CDC, especialmente
quando se trata da aplicação de penalidades. 2. Somente se admite a
incidência do CDC nos contratos administrativos em situações
excepcionais, em que a Administração assume posição de
vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica perante o
fornecedor, o que não ocorre na espécie, por se tratar de simples contrato de
prestação de serviço de publicidade. 3. Incompetência do PROCON para
atuar em relação que não seja de consumo. 4. Recurso ordinário em mandado
de segurança provido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
31.073 – TO, 2009/0210689-5 STJ, Relator: Ministra ELIANA CALMON,
Data de Julgamento: 26/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA). [grifei]

Decido, portanto, pela não alteração da regra editalícia, restando
comprovada sua razoabilidade, sobretudo levando em consideração o objeto da licitação
e o universo de potenciais licitantes – onde se inserem empresas transnacionais –, onde

3

SZKLAROWSKY, Leon Frejda. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor e os contratos administrativos. Jus
Navigandi, Teresina, ano 4, n. 30, 1 abr. 1999. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/470>. Acesso em: 13 nov.
2013.
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a Administração, sem dúvida alguma, encontra-se em situação de vulnerabilidade
técnica, científica, e em alguns casos, até mesmo econômica.
Denego, portanto, a pretensão da empresa.
f. Sobre a subcontratação:
Primeiramente, friso que a alegação da empresa de que o Edital vedou a
subcontratação parcial é inverídica, como se extrai da letra dos dispositivos 18.5 do
Edital e 8 das Obrigações da Contratada (Anexo do Termo de Referência). Vejamos:
18.5 É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão, sendo a
subcontratação parcial possível em casos excepcionais, com prévia
anuência da Administração. [grifo nosso]

E
8. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato; [grifo nosso]

Entretanto, o setor técnico se manifestou no sentido de aprimorar a
cláusula, a fim de evitar quaisquer confusões por parte das licitantes. Segue a
manifestação técnica na íntegra:
A empresa argumenta que a especialidade das fabricantes é na
área da metalurgia e da fabricação de equipamentos, e que as obras civis
que forem necessárias para a instalação dos equipamentos poderiam ser
terceirizadas a fim de aumentar as possíveis licitantes interessadas.
Observa-se que o argumento da empresa é válido, haja vista que
grandes fabricantes, como a Thyssenkrup, Atlas e Ottis não tem como
especialidade a execução de obras civis, sendo interessante para elas
subcontratem estes serviços com empresas que tenham a especialidade em
obras civis.
Não obstante, o edital só vedou a subcontratação total do objeto,
possibilitando a subcontratação de parcelas específicas do objeto,
conforme item 18.5 do edital.
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18.5
É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão,
sendo a subcontratação parcial possível em casos excepcionais, com
prévia anuência da Administração.

Mesmo considerando que o edital não foi omisso em relação a
subcontratação, observamos que o texto pode ser complementado, dandose mais clareza ao certame. Assim, consideramos que o trecho poderá ter
o seguinte texto:
18.6
É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão,
sendo a subcontratação parcial possível em casos excepcionais e nas
eventuais obras civis necessárias, com prévia anuência da
Administração.

g. Sobre o prazo de execução:
A licitante interessada também crê que não está claro se o prazo de
execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta) ou 270 (duzentos e setenta) dias.
Todavia, o próprio trecho que ela utilizou para formular esta parte da impugnação já
esclarece a questão.
Extrai-se que o prazo para o início dos serviços é de 30 dias da emissão
da Ordem de Serviço, já o cronograma de execução dos serviços tem o prazo máximo
de 240 dias. Logo, a conclusão total dos serviços se dará no prazo máximo de 270 dias
(30 dias da emissão da OS para o início dos serviços + 240 dias previstos no
cronograma).
Caso a empresa receba a OS e decida começar os serviços anteriormente
ao prazo de 30 (trinta) dias, o prazo para o final dos serviços será o lapso temporal da
emissão da OS e do Início dos serviços acrescido dos 240 (duzentos e quarenta) dias.
Por fim, considerando breves pesquisas junto ao mercado de potenciais
fornecedores, resolveu-se por aumentar ligeiramente o prazo para início do
cronograma de 30 (trinta) dias para 60 (sessenta) dias, a fim ampliar a
competitividade ao máximo possível.
h. Sobre os questionamentos técnicos:
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A empresa questiona se os elevadores serão com casa de maquinas ou
sem casa de máquinas, e caso sejam do segundo modelo quem adaptará o fosso a
solução apresentada.

Conforme se extraí do Edital do e Termo de Referência os elevadores
serão do tipo sem casa de máquinas, como elementos de tração.
4.5.1 Equipamento tipo elevador sem casa de máquinas, com elementos de
tração. A finalidade será: Transporte de passageiros adaptado para também
deficientes físicos e visuais, de acordo com a norma NBR NM313. Como são
dois fossos de elevadores, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA dois
sistemas de transporte vertical completos, conforme especificações abaixo.

Em relação às eventuais alterações nas estruturas existente, conforme se
extraí do item 4.1.7 do Termo de Referência, toda em qualquer alteração no fosso de
elevadores decorrente da solução adotada pela licitante será sua inteira
responsabilidade, tanto técnica como financeiramente, devendo ser considerada em sua
proposta de preços.
4.1.7 Toda e qualquer adaptação necessária no fosso de elevadores, tais
como a criação de novas estruturas, retirada de imperfeições, etc., deverá ser
considerada na proposta da licitante vencedora. Isto é, o Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia não irá arcar com nenhum custo adicional, ou
preparar nenhuma estrutura, para a desinstalação dos antigos elevadores e
instalação dos novos elevadores.

Por fim, a empresa indaga sobre pequenas alterações técnicas, como se o
piso poderá ser rebaixado em 3,0 cm, ao invés de 2,5 cm, ou se a altura da cabina
poderá ser de 2200mm, ao invés de 2500mm, ou se o corrimão poderá ser em aço inox
em detrimento ao de aço pintado de preto. De acordo com ela, caso aceitemos pequenas
alterações, seu equipamento poderá se enquadrar no edital.
Lembramos que o Termo de Referência admite pequenas alterações para
que as licitantes possam oferecer seus equipamentos, conforme trecho abaixo.
4.6
As medidas e especificações podem sofrer pequenas alterações
para que os equipamentos das fabricantes indicadas se adaptem ao fosso
existem, ou para atender as soluções adotadas por cada licitante interessada.
Todavia não serão aceitas alterações bruscas que desfigurem o objeto a ser

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327
www.tce.ro.gov.br
Documento de 19 pág(s) assinado eletronicamente por Carla Pereira Martins Mestrini e/ou outros em 06/09/2017.
Autenticação: AFBA-IAGA-JAHB-TKBI no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Executiva de Licitações e Contratos – SELICON
Divisão de Licitações e Contratações Diretas – DIVLICIT
contrato, ou que tenham a intenção de diminuir a qualidade dos equipamentos
fornecidos. Noutra palavras, alterações nas especificações e medidas que
tenham a intenção de adaptar os equipamentos as especificidades e soluções
das marcas, ou as especificidades da edificação, serão aceitas, as demais não
serão.

Não obstante, qualquer alteração que diminua a qualidade dos
equipamentos entregues, ou que desfigurem o objeto, serão recusadas pela Comissão de
Fiscalização.
IV - CONCLUSÃO:
Verifica-se que alguns pontos questionados realmente são pertinentes,
motivo pelo qual serão feitas alterações no Termo de Referência e Edital nos pontos
cuja impugnação tenha sido aceita, a fim de garantir a mais ampla competição com a
maior eficiência.
Assim, conheço a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, nos exatos termos das razões acima expostas.
Portanto, o Edital será alterado e o certame será reagendada no portal de
compras eletrônicas do Governo Federal – COMPRASNET, após publicação nas
mesmas vias do original.
DIVLICIT, 5 de agosto de 2017.
(assinado eletronicamente)
JANAINA CANTERLE CAYE
Pregoeira
Portarias 742 e 754/2017.

DESPACHO:
Acolho a manifestação da Pregoeira acerca do provimento parcial da impugnação.
Determino que se promova a publicidade da decisão.
(assinado eletronicamente)
CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER
Secretária Executiva de Licitações e Contratos
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