
De : advance system elevadores <advanceelevadores@hotmail.com>
Assunto : EDITAL DE LICITAÇÃO N.024/2018

Para : rjayme@tjgo.jus.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.024/2018
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2 anexos

BOA TARDE
 
SEGUE NOSSO RELATORIO DE REVISÃO SOBRE O EDITAL 
 
AGUARDAMOS RETORNO
 
 
 
Atenciosamente,
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De : Administração GO <admgo@embralev.com.br>
Assunto : Impugnação ao Edital 024/2018 - EMBRALEV ELEVADORES

LTDA-ME
Para : rjayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Impugnação ao Edital 024/2018 - EMBRALEV ELEVADORES LTDA-ME

Sex, 08 de Jun de 2018 17:24
1 anexo

Boa tarde,
  

Encaminho arquivo em PDF contendo Petição de Impugnação ao Edital nº 024/2018 do TJ/GO,
devidamente assinado e digitalizado para apreciação e deferimento.

  
Peço a gentileza de confirmar o recebimento.

  
 
Atenciosamente,

  
 
Roberta Xavier Pelissari

 Setor Administrativo e Jurídico
 EMBRALEV Elevadores Ltda-ME
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De : Camila Matos Ataíde (GO-DEVS)
<cataide@thyssenkruppelevadores.com.br>

Assunto : Pedido de impugnação do Edital 024/2018
Para : rjayme@tjgo.jus.br

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Pedido de impugnação do Edital 024/2018

Sex, 08 de Jun de 2018 11:43
1 anexo

Ilmo. Senhor Pregoeiro,
Bom dia!
 
Em anexo apresentamos o pedido de impugnação cumulada com o pedido de esclarecimentos do edital de licitação do
Pregão Eletrônico nº 024/18.
 
Aguardo a confirmação de recebimento.
 
Atenciosamente,  
 
Camila Matos Ataíde

 Vendas de Serviços

T:+55 62 4008.2914, R: 2906, cataide@thyssenkruppelevadores.com.br
thyssenkrupp Elevadores, R 143 198 Quadra D12, CEP: 74170-010, Goiania - GO, www.thyssenkruppelevadores.com.br
 
 

 
This e-mail (including any attachments) may contain confidential and/or privileged information. Any
unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. If you are
not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately
and destroy this e-mail..

  
Este e -mail ( incluindo anexos ) pode conter informação confidencial e / ou privilegiada . qualquer uso
ou divulgação não autorizado desta mensagem , na sua totalidade ou em parcial é estritamente
proibido. Se você não for o destinatário pretendido(ou recebeu este e-mail por engano ), por favor
notifique o remetente imediatamente e apague esta mensagem e todos os anexos do seu sistema.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº : 201712000070623 e 201801000073203 

Referência : Pregão Eletrônico nº 024/2018

Objeto : Contratação  de empresa especializada para prestação de serviços  de

manutenção  preventiva  e  corretiva  nos  elevadores,  plataformas

elevatórias  e  montacargas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,

incluindo fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais

novos e originais necessários à prestação dos serviços, pelo período de

12 (doze) meses

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  das  impugnações  interpostas  pelas  empresas  GRUPO

ADVANCE  MANUTENÇÕES  DE  ELEVADORES,  EMPRESA  BRASILEIRA  DE

ELEVADORES LTDA e THISSENKRUP ELEVADORES S.A, ao edital nº 024/2018, na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, por lote, que tem por

objeto  a  contratação de  empresa  especializada para  prestação  de  serviços  de

manutenção  preventiva  e  corretiva  nos  elevadores,  plataformas  elevatórias  e

montacargas  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,  incluindo  fornecimento  e

substituição  de  peças,  componentes  e  materiais  novos  e  originais  necessários  à

prestação  dos  serviços,  pelo  período  de  12  (doze)  meses, ante  as  supostas

irregularidades presentes no edital de convocação.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

Serão elencados aqui, face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados

nas  impugnações  tendo  em  vista  ser  desnecessário  a  repetição  de  toda  a

argumentação.

ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO GRUPO ADVANCE MANUTENÇÕES

DE ELEVADORES

Alega  a  Impugnante  que  na  gama  de  documentos  relativos  à  qualificação

técnica, mais especificamente em relação à declaração de indicação dos profissionais

pertencentes ao quadro de responsáveis técnicos da empresa junto ao CREA, para

responder pelos serviços a serem contratados, a exigência de indicação de no mínimo,

1 (um) engenheiro civil, 1 (um) engenheiro eletricista e 1 (um) engenheiro de segurança

do trabalho, não é compatível com o objeto a ser contratado. Tais profissionais não

possuem atribuição para responder por tais serviços perante os órgãos de fiscalização

CREA/CONFEA, serviços esses de competência de um engenheiro mecânico. Requer

a retificação do ato convocatório.

ARGUMENTOS  APRESENTADOS  PELA  EMPRESA  BRASILEIRA  DE

ELEVADORES LTDA

Os  argumentos  da  segunda  impugnante  são  basicamente  os  mesmos  da

primeira.  Porém,  ao  requerer  a  retificação  do  ato  convocatório  sugeriu  que  fosse

exigido  no mínimo, 1 (um) engenheiro mecânico e/ou (01) engenheiro de controle de

automação e/ou 1 (um) engenheiro eletricista, profissionais esses com atribuição para

exercer as atividades a serem contratadas.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

ARGUMENTOS  APRESENTADOS  PELA  EMPRESA  THISSENKRUP

ELEVADORES S.A

1. Alega a terceira impugnante que por se tratar de serviços de manutenção de

equipamentos de várias marcas e a contratação nos moldes constantes do edital, por

lotes, incluindo marcas diversas frustra o caráter competitivo do certame bem como

resulta  na elevação do valor  da contratação.  Entende que por  questões de ordem

técnica  e  econômica  a  contratação  mais  vantajosa  dar-se-ia  por  fracionamento  do

objeto em lotes de acordo com os fabricantes dos equipamentos;

2.  Afirma  que  o  prazo  máximo  de  30  (trinta)  minutos  para  atendimento  de

chamadas de emergência é exíguo face à necessidade de deslocamento da equipe

técnica  com  os  equipamentos  até  o  local,  sugerindo  aumentar  tal  prazo  para  60

(sessenta) minutos;

3. Alega que o edital é silente em relação à contratação de terceiros durante o

período de execução do contrato, uma vez que a intervenção de terceiros exime a

contratada da responsabilidade pelos equipamentos;

4. Entende necessária a limitação da aplicação de multa diária alegando não

possuir  definição  de  limite.  Requer  a  alteração  do  edital  com a  fixação  de  limites

máximos à aplicação de penalidade;

5. Por entender não existir embasamento técnico que justifique a necessidade

de aplicação de peças originais do fabricante, requer a retificação do ato convocatório

para possibilitar a utilização de peças similares e compatíveis. 
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após  apreciar  as  razões  apresentadas  bem  como  as  informações  da  área

técnica, requisitante dos serviços, tem-se que:

1.  Corretas  as  duas  primeiras  impugnações.  Os  profissionais  que  possuem

atribuição para a prestação dos serviços licitados são os engenheiros mecânico, de

controle de automação ou eletricista;

2. Não há se falar em alteração do ato convocatório face a não concordância de

qualquer  empresa  interessada  em  participar  do  certame  em  relação  a  exigências

relativas às necessidades do órgão licitante, sem a apresentação de argumento técnico

ou jurídico que comprove alguma ilegalidade. Tal decisão refere-se ao prazo de trinta

minutos para os atendimentos de emergência e para a exigência de aplicação de peças

originais dos fabricantes dos equipamentos. Emergência é para ser sanada de forma

rápida e as peças originais denotam uma segurança em um serviço de substituição

eficiente;

3.  Não  cabe  também  questionar  o  edital  por  não  mencionar  uma  suposta

contratação  de  terceiros  durante  o  período  de  execução  do  contrato.  Por  que  se

contrataria outra empresa se existe um contrato específico para tal?

 

4. O pedido de fracionamento dos lotes por fabricante resultaria em redução de

competição e aumento de valores posto que cada lote ficaria com um fabricante ou

seus prestadores de serviços credenciados. Além disso, algumas marcas não seriam

contempladas por não serem interessantes ao mercado;

5. Quanto às multas, tais exigências repetem ipsis litteris as exigências contidas

na Lei Estadual nº 17.928/2012, que regulamenta os certames licitatórios no Estado de
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Goiás.

CONCLUSÃO

Conhece  o  Pregoeiro  das  impugnações  apresentadas  por  considerá-las

tempestivas  e,  pelas  razões  acima  apontadas,  opina  pela  alteração  do  item 50.3,

alínea “b”, mantendo a data de realização do certame, em atenção ao art. 21, § 4º, da

Lei nº 8.666/93 -  “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma

forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

EXCETO  QUANDO,  INQUESTIONAVELMENTE,  A ALTERAÇÃO  NÃO AFETAR  A

FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS” (grifei), e permanência das demais exigências

pois totalmente compatíveis com o disposto nas Leis 8.666/1993, 10.520/2002 e Lei

Estadual 17.928/2012.

Goiânia, 13 de junho de 2018.

Rogério Jayme

Pregoeiro

___________________________________________________________________________________________________________

 Rua 18, 508, Setor Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74120-030 – Telefone (62)3236-3443 – Fax (62) 3236-3445 - www.tjgo.jus.br

http://www.tjgo.jus.br/

