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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
 
 
DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

  
 
PROCESSO: SEI Nº 19.00.6120.0000679/2018-85

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018

  
RECORRENTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. (90.347.840/0006-22)

 RECORRIDA: ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP (CNPJ 02.633.335/0001-72)
  

 
 
Trata-se do Pregão Eletrônico n° 01/2018, para contratação de empresa de engenharia especializada na prestação
dos serviços técnicos de adequação e manutenção do sistema de monitoramento de tráfego, gerenciado pelo
software TKVISION, e prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em 3 (três)
elevadores e 1 (uma) plataforma elevatória, marca ThyssenKrupp Elevadores, instalados no Edifício-sede do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fornecimento total de dispositivos, peças, componentes e
acessórios originais, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

  
A sessão pública de abertura do Pregão ocorreu no dia 05 de abril de 2018, e após análise da proposta e
documentação de habilitação, conforme especificações técnicas previstas no ato convocatório, a empresa
ELEBRASIL ELEVADORES LTDA – EPP, ora recorrida, foi declarada vencedora do certame. Aberto o prazo para
intenção de recurso a licitante THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, ora recorrente, manifestou intenção de interpor
recurso contra a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou como vencedora do certame a empresa ELEBRASIL
ELEVADORES LTDA – EPP.

  
I. DA TEMPESTIVIDADE

  
Ainda durante a sessão pública, foi dado ciência aos interessados, dos prazos estabelecidos para apresentação das
razões do recurso e contrarrazões, conforme disposto no item 12 do Edital. As empresas enviaram,
tempestivamente, pelo sistema eletrônico Comprasnet, os memoriais das razões e contrarrazões do Recurso
Administrativo.

  
II. DO PEDIDO DA RECORRENTE 

  
Em seu recurso a recorrente alega que a recorrida não adquiriu peças, em sua loja virtual, em volume razoável ao
longo de 20 meses de cadastro (cadastro realizado pela ELEBRASIL no site da THYSSENKRUPP em 09/2016). 

  
III. DAS CONTRA-RAZÕES

  
A recorrida alega, em suas contrarrazões, que muitos dos componentes originais utili-zados nos elevadores da
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A não são fabricados pela própria THYSSENKRUPP, sendo possível a aquisição
direto dos fornecedores que os produzem.

  
IV. DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

  
Considerando que a questão ora suscitada se refere à aplicação de peças de reposição nos elevadores objeto desta
contratação, a Coordenadoria de Engenharia do CNMP, área técnica responsável, instada a se manifestar, assim se
pronunciou:

  
“Independente dos posicionamentos apresentados por cada uma das empresas, des-taca-se que, conforme
previsto no Edital, conforme itens 7.1.3 e 7.1.3.1 do tópico 7 Do Forneci-mento de Equipamentos, Componentes
Peças e Materiais, cabe à CONTRATADA realizar nos serviços de manutenção, e à fiscalização do contrato verificar,
a aplicação de materiais e peças novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as
especificações do fabri-cante, devendo os componentes específicos e exclusivos dos elevadores serem sempre
peças origi-nais do fabricante, devendo ser submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

  
Portanto, no entendimento desta COENG, a checagem da origem das peças a que se refere a THYSSENKRUPP
ELEVADORES S.A, deverá ser realizada somente a partir do início do contrato, com a efetiva prestação dos
serviços, e não no fase em que nos encontramos que é da comprovação dos requisitos para a habilitação técnica,
conforme elencados no tópico 15 - Crité-rios de Qualificação Técnica Exigidos para a Contratada, presente no
termo de Referência do Edi-tal de Licitação CNMP nº 01/2018.”

  
 
V. DA ANÁLISE DO RECURSO

  
Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 5º que a licitação
na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
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Cabe ressaltar que o objetivo da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, para tanto,
não basta apenas aceitar a proposta de menor preço, mas também selecionar o fornecedor mais bem preparado
que tenha condições e qualificações técnicas para a execução do objeto contratado.

  
Com esse intuito, e com a permissão do art. 30 da Lei 8.666/93, houve por bem estabelecer, no ato convocatório,
exigências mínimas de qualificação técnica aos licitantes, de modo a que não haja, ou pelo menos que seja
minimizado, os riscos de uma má contratação, visando evitar prejuízo ao erário.

  
Vejamos o art. 30 da Lei 8.666/93:

  
" Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 I – (...) 
  

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instala-ções e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação (...)

  
 
Visando cumprir o estabelecido em Edital, a recorrida enviou Atestados de Capacidade Técnica, os quais após
análise e diligências por parte da área demandante, foram julgados em conformidade técnica com as exigências
requeridas.

  
Não tendo como questionar a validade dos atestados apresentado pela recor-rida, a recorrente, por simples
inferência, faz crer que a empresa ELEBRASIL ELEVADO-RES não teria condições de executar os serviços objeto da
contratação, pois o volume de pe-ças originais adquiridas recentemente seriam insuficientes para fazer frente aos
contratos por ela (ELEBRASIL) firmados.

  
Neste ponto, a questão foi bem respondida pela área demandante, sendo este o mesmo entendimento deste
Pregoeiro, de que cabe ao CNMP, por meio da FISCALIZA-ÇÃO, permitir apenas aplicação de componentes originais
nos elevadores, quanto da neces-sidade de substituições de peças, conforme estabelecido no Edital e Termo de
Referência.

  
VI. DA DECISÃO

  
Desta forma, recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo, para no mérito nega-lhe provimento,
consubstanciado na análise da área técnica, considerando os termos e fundamentos ora expostos, por não restar
dúvida quanto à regularidade da sessão pública realizada e observadas todas as formalidades dos princípios da
isonomia, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo. 

  
Mantenho a decisão de habilitar e declarar vencedora do certame a empresa ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP.

  
Em atenção ao art. 11, VII, Decreto 5.450/05, encaminham-se os autos à decisão superior do Senhor Ordenador
de Despesas do CNMP.

  
Brasília, 18 de abril de 2018

  
Marciel Rubens da Silva 
Pregoeiro

  Fechar


