
 
 

 

 

ILMO. SR. PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 068/2022 DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI- MG. 

 

 

 

 

PROCESSO Nº. 23122.033967/2022-19 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022 

 

 

  ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.028.986/0001-08, com sede na 

Avenida do Estado, nº 6116, no Bairro Cambuci, na Capital do Estado de São Paulo  e 

Filial instalada no Estado de MG na Avenida Cristiano Machado 2860- União – Belo 

Horizonte, inscrita no CNPJ: 00.028.986/0010-07 vem, tempestivamente, por seu 

representante infra-assinado, ofertar sua IMPUGNAÇÃO em relação ao edital em 

epígrafe, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. 

 

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE 

 

 Consoante à disciplina do Edital, em seu item 21.1, eventual pedido de 

impugnação deste instrumento convocatório poderá ser apresentado por qualquer 

pessoa até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

neste caso, a realizar-se no dia 8 (oito) de novembro de 2022, tendo ser por prazo final 

o dia 3 (três) de novembro de 2022. 

 

 Portanto, a apresentação do presente petitório nesta oportunidade é de 

todo tempestiva. 
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MULTAS EXORBITANTES 

 

 Embora pareçam de todo razoável ao primeiro olhar a penalidade de 

multa prevista no instrumento convocatório, nota-se que há a chance de que a 

contratada seja penalizada em mais de 20% (vinte por cento) do valor do contrato na 

hiótese de cumulação de sanções, valor absolutamente desproporcional. 

 

21.2.2 - Multa de: 

21.2.2.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre 

o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 

15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

21.2.2.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

21.2.2.3 - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

21.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

21.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 

o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 

a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

21.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si.  

  

 Com efeito, apenas para ilustrar a razão de ser deste pleito, veja-se o que 

estabelece o SEBRAE sobre a expectativa de lucro das empresas: 

 

Entenda e calcule corretamente a margem de lucro: 

Há no mercado uma métrica de retorno a depender do tipo de setor em que se irá 

empreender. No varejo, por exemplo, há uma remuneração de cerca de 4% sobre o 

total das vendas. Para a atividade de serviços, se espera algo em torno de 20% sobre 

o total das vendas. Portanto, antes de começar a empreender entenda em que setor 
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pretende atuar e quais são as métricas de remuneração aplicáveis. Talvez você chegue 

à conclusão de que ou está no ramo, produto ou serviço errado.  

 

(site do Sebrae, acessado em 22 de janeiro de 2019, 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-e-calcule-

corretamente-a-margem-de-

lucro,f2bbca017749e410VgnVCM1000003b74010aRCRD)   

 

 Embora esta explanação seja direcionada às novas empresas, é aplicável 

à presente hipótese a título de exemplo, pois permite a visualização clara do fato de 

que, caso ocorra a imposição de multas em percentual expressivo, a contratada 

sofrerá ônus similar a “pagar para trabalhar”, já que a margem de seu lucro é inferior 

aos 20% (vinte por cento) no ramo dos elevadores. 

 

 Isso porque, mesmo sabendo que para evitar as penalidades basta que a 

contratada cumpra com suas obrigações, é inconcebível a possibilidade de penalidades 

tão severas, pois penalidades tão rigorosas tendem a inviabilizar a própria 

contratação, já que reduzirá o universo de interessadas ou aumentará os preços. 

 

 Diante disso, requer-se, com base nos Princípios da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade, a alteração das cláusulas ora combatidas para que a hipótese 

sancionatória incida somente sobre a parcela não executada do contrato e ainda, que 

seja limitado este percentual para o máximo de 10% (dez por cento). 

 

DO PRAZO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA 

 

 O Instrumento convocatório em apreço, na sessão destinada aos prazos 

de atendimento, prevê como prazo para chamados emergenciais, 30 (trinta) minutos. 

Prazo esse que pode mostrar-se completamente exíguo a depender principalmente do 

horário e das condições de trânsito no momento do chamado. Leia-se: 

  

8.5.3- As situações de emergência serão prioritariamente atendidas pela Contratada, 

nos casos de acidentes com risco à integridade física das pessoas ou passageiros presos, 
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no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o recebimento do chamado da 

Contratante. 

 

 Ocorre que esta impugnante é quiçá a única empresa em solo pátrio que 

pode cumprir com esta exigência, em razão do enorme número de filiais e postos de 

atendimento avançado em todo o país. 

 

 Assim, mesmo que a previsão supra a beneficie, a Atlas Schindler não 

pode concordar com tamanha restrição à competitividade do certame, até mesmo para 

evitar que, futuramente, se alegue direcionamento do objeto licitado em favor da 

impugnante. 

 

 Portanto, é fácil concluir que o edital não estabelece um prazo razoável 

para o atendimento do serviço, uma vez que sequer prevê a possibilidade de solicitação 

de prorrogação do tempo, o que pode se mostrar impossível de atender até mesmo 

para a Atlas Schindler, nos momentos de pico de trânsito por exemplo. 

 

 Com efeitos, os grandes centros urbanos possuem uma grande 

semelhança no quesito “horário do rush” ou horário de pico, de forma que, 

empiricamente, muitas vezes uma simples viagem de carro pode levar muito mais de 

meia hora.  

 

 Assim, deve o edital se adequar à realidade dos grandes centros urbanos 

e das empresas menores, reformando-se a cláusula em apreço com base no princípio da 

razoabilidade, estimando-se um tempo adequado de atendimento às solicitações de 

chamados, bem como, prever as possibilidades e formas de prorrogação, sugerindo-se 

desde logo a manutenção dos 30 (trinta) minutos prevendo-se outrossim a prorrogação 

por igual período, a pedido da contratada, ainda que motivada sua solicitação. 

 

D 
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A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

 A minuta contratual estabelece expressa e perfeitamente os direitos da 

Administração em caso de rescisão unilateral da avença, sem que, no entanto, preveja 

suas obrigações em caso de rescisão contratual sem culpa da contratada. 

 

 Deveras, é que nos casos de rescisão sem culpa do contratado, a 

Administração deverá ressarcir a empresa pelos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, bem como deverá ao contratado (i) devolver a garantia; (ii) pagar 

os custos da desmobilização; e, (iii) pagar os valores devidos pela execução do contrato 

até a data da rescisão, a exemplo do que consta art. 79, §2º da Lei nº 8.666/93; e, 

principalmente, por ser essa a medida mais adequada, em se pensando no Princípio da 

Razoabilidade, aplicável a toda a Administração Pública, seja ela direta ou indireta. 

 

 Tem-se ainda que esta exigência é decorrente da moralidade 

administrativa que deve nortear toda a atuação da Administração e seus agentes. Com 

efeito, veja-se que, caso não conste previsão alguma neste sentido, a Administração 

poderá fazer com que a contratada incorra em prejuízos sem que tenha tido culpa ou 

ainda, trazer enriquecimento sem causa para a Administração, que eventualmente 

poderia rescindir o contrato sem pagar o custo dos serviços até ali executados.  

 

 Portanto, é fundamental que essas previsões constem no edital, afinal 

não há liberdade para decidir se o contratado será indenizado ou não, isso é, não se 

faculta que a Administração decrete a rescisão unilateral por sua conveniência e 

simplesmente se recuse a indenizar o particular. 

 

 Ressalta-se que caso haja rescisão unilateral injustificada por parte da 

Contratante sem que haja a recomposição de custos efetivamente incorridos e serviços 

prestados, o princípio da moralidade é violado, motivo pelo qual há necessidade de 

indicar nos termos do edital as penalidades que a Administração Pública pode vir a sofrer 

caso rescinda o contrato unilateralmente, e que a mera motivação da rescisão, a 

DocuSign Envelope ID: FC7C2752-BE7D-4062-8D7B-420523EF3F42



 
 

depender da causa, não elide de per si o dever da Administração de recompor os custos 

suportados pela contratada nas hipóteses de rescisão unilateral sem sua culpa. 

 

DA RESPONSABILIDADE POR ATOS DE TERCEIROS 

 

 O instrumento convocatório em apreço é omisso no que diz respeito às 

excludentes de responsabilidade da Contratada. Tais como vandalismos, atos de 

terceiros, caso fortuito e força maior 

 

Ora, essa vacância se faz altamente desarrazoada, além de ser contrária 

a disposições expressas dos arts. 186, 393 e 927 do Código Civil Brasileiro. 

 

  De fato, algumas situações, embora indesejadas, ocorrem, são 

imprevisíveis e não estão na esfera de controle das licitantes. Não é razoável exigir que 

alguém seja obrigado a prestar serviços quando fato de terceiro, alheio a sua vontade, 

portanto, impede que o faça. 

 

  Um ótimo exemplo que ilustra bem essa situação é a famigerada greve 

dos caminhoneiros, que prejudicou a continuidade da execução de inúmeros serviços 

públicos e privados pelo país. 

 

Nesse mesmo diapasão, cabe elidir ainda a possibilidade da 

responsabilização da Contratante por atos como o de vandalismo, má utilização, ou 

infiltrações. Motivos esses pelos quais não faria sentido algum a Contratada ser 

responsabilizada ou penalizada. 

 

Por essas razões, é imprescindível que a previsão das excludentes de 

responsabilidade da Contratante estejam expressas no instrumento convocatório. 
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IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE CRÉDITOS 

 

 O instrumento convocatório preve a hipótese de retenção de valores 

eventualmente devidos à contratada ao longo da execução contratual. 

 

16.3.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, 

de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis [...] 

 

 Ocorre que a Administração Pública não pode reter o pagamento pelos 

serviços regularmente contratados e efetivamente prestados sob pena de 

enriquecimento ilícito, ou mesmo de usurpação da função legislativa. 

 

 Isso porque, a jurisprudência entende que a retenção de pagamento 

equivale a uma “penalidade” não prevista no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e, como tal, 

obviamente, sob o princípio da especificade, não cabe ao intérprete inovar as hipóteses 

em que o legislador assim não o fez. 

 

 Portanto, a Administração não pode negar a devida contraprestação 

pecuniária pelos serviços contratados que foram efetivamente prestados ou 

disponibilizados, ainda que tenha deixado de cumprir qualquer outra obrigação 

contratual, como atrasos nas entregas. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 Ao alocar as responsabilidades, o instrumento convocatório em apreço 

estatui que é dever do Contratado: 

 

12.03 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo 

ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 

à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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 Contudo, esta disposição contraria a legislação aplicável ao caso, desafia 

a lógica do razoável e em última análise, afasta esta Administração da trilha da obtenção 

da melhor proposta, finalidade ulterior deste e de todos os certames licitatórios. 

 

 Com efeito a lei 8.666/93 determina que a responsabilidade civil da 

empresa contratada, ou seja, seu dever de reparar um dado causado, estará restrita aos 

danos que ela diretamente causar: 

 

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. 

 

  Assim, por expressa disposição legal, excluem-se do dever de 

reparar da Contratada os danos indiretos eventualmente sofridos pelo Órgão 

contratante, tais como lucros cessantes, de tal sorte que referida previsão deverá estar 

igualmente inserida no instrumento convocatório. 

 

 Portanto, a cláusula da minuta contratual em apreço deve ser alterada 

para que se exclua toda hipótese de responsabilização que se exceda ao legalmente 

previsto. 

 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA 

 

 De acordo com a cláusula 19 (dezenove) do instrumento convocatório, a 

empresa vencedora do certame se obriga a prestar garantia à execução contratual, no 

valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.  

 

 Todavia, ao compulsar o instrumento convocatório a licitante deparou-se 

com a determinação de que a apresentação da garantia dentro de um prazo de 10 (dez) 

dias úteis prorrogaveis pelo mesmo período: 
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20.1 - A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente 

a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execução 

do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser 

renovada a cada prorrogação. 

  

 Nesse sentido, veja-se que as cláusulas nos contratos de fiança bancária 

têm previsto em regra o prazo de 50 (cinquenta) dias corridos para apresentação da 

garantia, sendo certo que somente após esse período é que incidira a norma de rescisão 

contratual. Ocorre que a determinação pode ser impossível de ser cumprida no prazo 

assinalado, especialmente se o resultado depender da atuação de terceiros alheios à 

relação contratual, como quando da contratação de seguro garantia ou  fiança bancária, 

pois sua apresentação depende do tempo de processamento desse serviços pelas 

instituições financeiras e corretoras de seguro. 

 

 Com efeito, caso a licitante vencedora opte pela contratação de carta de 

fiança bancária, por exemplo, o prazo para apresentação da referida garantia dependerá 

em maior medida do tempo que a instituição financeira levará para gerar a carta de 

fiança bancária solicitada.  

 

 Nesse sentido, veja-se que as cláusulas nos contratos de fiança bancária 

tem previsto em regra o prazo de 50 (cinquenta) dias corridos para apresentação da 

garantia, sendo certo que somente após esse período é que incidira a norma de rescisão 

contratual.  

 

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

fixos para o atendimento de exigências que não dependam das partes contratantes, de 

modo que se faz necessário aumentar o limite para 30 (trinta) dias úteis ou 50 

(cinquenta) dias corridos, independentemente de renovação, ou, subsidiariamente que 
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seja recebido temporariamente qualquer documento comprobatório da contratação 

dos serviços, junto à instituição financeira. 

 

 

DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO  

 

 

O item 9.3 do Termo de Referência traz o seguinte texto: 

 

9.3- Quando houver a necessidade de aquisição das peças/componentes/acessórios que 

não constam da relação do ANEXO III, a empresa deverá submeter à prévia apreciação 

do fiscal do contrato, para efeito de análise e aprovação, e apresentar no mínimo 3 (três) 

orçamentos de materiais obtidos junto aos fornecedores da empresa. Será levada em 

conta a cotação mínima de mercado e as qualidades técnicas do produto. 

 

 Porém, no caso da ora licitante, fabricante dos elevadores de sua marca, 

é certo que será ela própria a confeccionar as peças, fazendo com que essa exigência se 

torne inaplicável. 

 

 Além do mais, na condição de fabricante, em hipótese alguma a ora 

Licitante concordaria em aplicar peças que não tenham sido por ela confeccionadas, 

ainda que essas tenham um valor menor de mercado; já que, nessa situação, não seria 

possível garantir a qualidade dos itens. 

 

 Portanto, considerando essa especificidade, deve-se possibilitar a 

relativização dessa exigência para que, na hipótese da empresa contratada ser a própria 

fabricante dos equipamentos, não haja necessidade de apresentação dos mencionados 

3 (três) orçamentos. 
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DA INSUFICIENCIA DO VALOR ORÇADO 

 

 

O termo de referência apresenta  planilha de estimativas de custos das peças 

que compõe o item 2 do Grupo único, conforme demonstrado abaixo: 

‘ 

 

 

Entretanto, cabe consignar que resta, um tanto quanto inviável, apresentar uma 

estimativa previa dos preços referentes a itens como: Contactor Geral / Contato CT 

Witur / Inversor de Frequência CF500 / Operador de porta completo / Comando VVVF 

completo p/ elevador até 04 paradas. Isso porque, a eventual necessidade de 

substituição dessas peças dependerá da análise previa e estudo de engenharia. 

 

Diante disso, visando a busca do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato Público, essa licitante requer a exclusão das peças da presente listagem, 

acrescendo, nos demais itens previstos na tabela acima, 18% (dezoito por cento) em 

média, a fim de espelhar a realidade de preços no presente momento, levando em 
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consideração que o objeto da proposta prevê a eventual necessidade da substituição 

dessas peças. 

 

DO PRAZO DE SOLUÇÃO  

 

O item 9.7 do Termo de Referência determina à Contratada que cumpra a 

disposição abaixo: 

 

9.7- Sempre que se fizer necessária a substituição ou reposição de peças ou 

componentes, assim como programações e configurações, a empresa deverá 

efetuá-la com peças novas, genuínas e originais do fabricante, no prazo máximo de 

07 (sete) dias úteis, a contar da autorização de substituição concedida por escrito 

pelo fiscal do contrato. A Contratada deverá entregar as peças retiradas ao fiscal 

para realizar o ateste de serviço executado na ordem de serviço. 

 

Entretanto, importa à ora Licitante esclarecer que o prazo acima referido 

pode revelar-se completamente 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 execução 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. Tampouco, considerar com critério de avaliação 

da execução do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme estipulado 

abaixo: 

a) Para as falhas descritas nos itens 21 e 22 da Tabela-2, será avaliado para cada elevador 
parado, conforme abaixo: 

b) Todo o período durante o qual um equipamento estiver parado para manutenção, será 
considerado tempo de uso indisponível; 

c) Para o correto cálculo deste parâmetro é imprescindível o registro do início e fim de uma 
manutenção programada (a serem comunicados pela Contratada à fiscalização do 
contrato), assim como o registro do horário de abertura de um chamado ou constatação de 
um defeito e o horário de conclusão dos serviços; 

d) O início de um período indisponível será considerado, no caso de uma manutenção 
preventiva, como sendo o momento da notificação para a interdição do elevador e, para a 
manutenção corretiva, o momento de ciência da Contratada; 
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Com efeito, dependendo da gravidade do problema ou da especificação do 

componente a ser substituído, o prazo fixado pode revelar-se demasiadamente 

insuficiente, na medida em que deverão ser examinados diversos fatores, caso a 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, faz-se necessário que seja excluído o referido prazo ou, em último caso, seja 

ele alterado para 15 (quinze) dias, com a possibilidade de sua prorrogação, conforme 

justificativas a serem apresentadas pela Contratada em cada caso, retirando-se a 

possibilidade utilização do referido prazo como critérios de medição. 

 

DA RESPONSABILIDADE PELO SUCATEAMENTO DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS 

 

 O item 9.10 determina que as peças substituídas sejam entregues à 

contratante, no caso, V. Sªs. 

 

 Contudo, é preciso deixar bem entendido e consignado que tais peças 

passarão a ser de responsabilidade exclusiva de V. Sªs., inclusive no tocante ao seu 

correto sucateamento, assumindo V. Sªs. o dever de evitar o descarte irregular de tais 

peças, como também que elas tenham como destino o mercado paralelo, no qual não 

se tem garantia de procedência e qualidade dos itens. 

 

 Nesse sentido, fica aqui registrado nosso pleito para que esse item seja 

alterado para que a própria contratada encarregue-se do correto descarte dessas peças 

substituídas. 
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LESÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DA CONTRATADA – PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

  

 No instrumento convocatório existe uma exigência um tanto 

desarrazoada que carece esclarecimento, pois pode eventualmente lesar a propriedade 

intelectual da contratada, como se transcreve: 

 

12.22.1 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 
12.22.2 - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 
sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis 

      

 Ora, esta Administração está a licitar os equipamentos e a manutenção, 

apenas. E é a isso que o preço estimado da contratação se refere.  

  

 Se o objeto da contratação pública buscar também a aquisição da 

propriedade intelectual da contratada acerca de seus equipamentos, é evidente que o 

orçamento em apreço é insuficiente. 

  

 Isso porque tanto está Impugnante como qualquer outra empresa do 

meio trabalham com o desenvolvimento de tecnologia, e o “know-how” dos 

equipamentos de cada uma delas é o que as torna competitivas entre si. 

  

 Assim, caso a exigência supra seja mantida, o que não se admite nem por 

hipótese, esta D. Administração estará a adquirir, apenas pelo preço dos equipamentos, 

toda a expertise técnica da contratada, que no caso da Atlas Schindler, trata-se de mais 

de cem anos de evolução. 

  

 Pior do que isso: em razão da ampla publicidade dos processos 

licitatórios, os segredos industriais da contratada estarão disponíveis para a consulta de 

qualquer pessoa, inclusive das empresas concorrentes. Neste sentido, seria até mesmo 

DocuSign Envelope ID: FC7C2752-BE7D-4062-8D7B-420523EF3F42



 
 

“barato” para uma empresa do ramo deixar de participar deste certame, somente para 

ganhar conhecimento técnico acerca dos equipamentos da sua concorrente que for 

contratada.  

  

 E este é um ponto que certamente será impugnado por todas as 

empresas do ramo que desenvolvem a tecnologia que vendem em seus equipamentos, a 

demonstrar o amplo acerto do direito invocado.  

  

 Assim, o presente edital deverá ser alterado para que se retire essa 

exigência, uma vez que ela não encontra razão de ser. 

  

 Caso não sejam acatadas as sugestões aqui encerradas, haverá grave 

lesão ao Princípio da Legalidade e Moralidade, eis que a Administração estará a demandar 

a entrega de algo pelo que não pagou, locupletando-se ilicitamente ao arrepio da Lei. 

 

 

IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA SUPERIOR A 180 DIAS 

 

 O Instrumento Convocatório em apreço estabelece os prazos de garantia 

dos serviços de manutenção nos seguintes termos: 

9.6- Toda peça substituída deverá ter garantia mínima de 1 (um) ano ou aquela 
determinada pelo fabricante desde que se comprove garantia inferior. Os prazos de 
garantia deverão ser cumpridos mesmo após o encerramento do contrato. Não poderão 
ser cobrados serviços de mão de obra em substituição de peças em garantia. 

 

 Cumpre esclarecer que essa Licitante, além de realizar a manutenção de 

elevadores e escadas/esteiras rolantes, também é fabricante de suas peças, 

componentes, materiais e acessórios e como fabricante dessas peças confere garantia 

de 3 (três) meses para itens eletrônicos, conforme prática de mercado, sendo 

inaplicável a exigência de 1 (um) ano para toda e qualquer peça. 
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 Cabe consignar ainda que, após o vencimento do contrato, não há o que 

se falar em responsabilidade da pretérita, uma vez que a licitante não estará mais como 

responsável técnica pela manutenção corretiva e preventiva do aparelho, o que 

escapam ao escopo da garantia do produto, restando neste caso tão somente a 

garantia contada a partir da substituição da peça aplicada na vigência do contrato até 

180 (cento e oitenta) dias. 

 Diante do exposto, impugna-se este ponto do edital requerendo desde 

logo a fixação de tal prazo de garantia para 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 

da substituição da peça conforme prática de mercado, além da alteração do Edital à 

limitação da garantia contados a partir da substituição da peça em até 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de consequente aumento do preço de referência, em 

inobservância dos princípios da legalidade e razoabilidade, uma vez que a garantia 

superior a praticada no mercado. 

 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, requer seja a presente impugnação recebida e 

provida, para alterar-se o instrumento convocatório na forma postulada em cada tópico 

antecedente. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2022. 

 

 

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 

             DANIEL LUIZ BORBA SANTANA 

                                              CONSULTOR TÉCNICO COMERCIAL  
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