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RESPOSTA DO PREGOEIRO DA AL-RS A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
Processo nº 4262-01.00/17-1 
 
Pregão Eletrônico n.º 08/2017 
 

 

Trata-se de pedido de impugnação encaminhado por ....., concernente ao Pregão 

Eletrônico n.º 08/2017, cujo objeto versa sobre a contratação de pessoa jurídica para 

a Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de modernização total 

de 05 (cinco) elevadores instalados no Palácio Farroupilha da Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul, abrangendo a desmontagem dos equipamentos em operação e 

engenharia reversa, o fornecimento e instalação de elevadores totalmente novos em 

corrente alternada, preferencialmente sem casa de máquinas, a execução da 

infraestrutura civil necessária para adequação e instalação destes e, também, a 

prestação dos serviços de manutenção pelo período de 12 (doze) meses em garantia, 

conforme especificações técnicas e condições previstas no Edital e seus Anexos.  

 

Cabe assinalar que a sessão de abertura do certame acima referido está marcada para 

o dia 27 de abril de 2017, às 9h (abertura de propostas) e 10h (disputa de preços). De 

sua vez, o arrazoado da licitante chegou via e-mail no dia 24 de abril do corrente ano, 

o que o torna tempestivo, em consonância com o disposto no subitem 13.1 do Edital.  

Isso posto, passa-se, a seguir, ao exame e à manifestação, ponto a ponto, em 
relação ao suscitado pela ora impugnante: 

PONTO I – PRELIMINARMENTE: DA TEMPESTIVIDADE DA 
IMPUGNAÇÃO: 

Como visto acima, o pedido de impugnação ora em exame é tempestivo. 

PONTO II –  DO OBJETO LICITATÓRIO: 

Neste ponto não há questionamento ou alegação, apenas a transcrição da descrição do 

objeto, contida no instrumento convocatório. 

PONTO III – DA IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO: 

Sobre a questão do CNPJ da matriz ou filial da licitante, insta anotar que estamos a 

tratar in casu da mesma pessoa jurídica, somente com estabelecimentos distintos.  

Todavia, a repercussão no que importa à seara tributária denota distinção entre 

ambas. Acerca disso, colaciona-se entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da 

União – decisão n.º 1.573/2008 – Plenário: 
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“9.5.6. abstenha-se de efetuar pagamentos de notas fiscais emitidas por estabelecimento 
de CNPJ diferente daquele constante do contrato ou autorização de fornecimento, exceto 
quando se tratar de subcontratação autorizada pela Administração, nos termos da minuta 
do contrato constante da licitação e do art. 72 da Lei 8666/1993, uma vez que tal prática 
pode constituir motivo para rescisão unilateral do contrato pela administração, conforme 
reza o art. 78, inciso VI, do citado diploma legal; 

 

Consubstanciado no decisum da Corte de Contas da União, claro está que a alteração 

do CNPJ provoca fortes repercussões na esfera tributária e no campo da pessoalidade 

contratual. 

“A jurisprudência é firme no sentido de que matriz e filial são pessoas distintas, 
porquanto respondem separadamente pelas obrigações tributárias, possuindo CNPJ 
diversos” (TRF3ª, AI 466596, rel. desembargador federal Nery Junior, Terceira 

Turma, e-DJF3 de 26/10/2012). Abaixo seguem reproduzidos alguns precedentes 

nesse sentido: 

Processo: AG 413718520144010000 / AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
413718520144010000 

Relator(a): DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO 

Sigla do órgão: TRF1 (Órgão julgador: OITAVA TURMA) 

Fonte: e-DJF1 DATA:14/11/2014 PAGINA:1365 (Data da Decisão: 19/09/2014) 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. MATRIZ E FILIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA E RESPONSABILIDADES 
DISTINTAS. 1. Matriz e filial são estabelecimentos autônomos, com inscrições próprias 
no CNPJ, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa. Incabível, assim, 
responsabilizar a matriz pelos débitos tributários das filiais e vice-versa. 2. Para efeitos 
tributários, os débitos da matriz não se confundem com os débitos da filial. 3. Agravo de 
instrumento a que se nega provimento. 

Processo: AC 00055816320074036100 / AC - APELAÇÃO CÍVEL – 1387335 

Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW 

Sigla do órgão: TRF3 (Órgão julgador: QUINTA TURMA) 

Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO: (Data da 
Decisão: 16/06/2014) 

Decisão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, 
negar provimento aos agravos legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1º. 
APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. 1. A utilização do agravo 
previsto no art. 557, § 1º, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, 
ou seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior. Por isso que é inviável, quando o agravante deixa de atacar especificamente os 
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fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ. 2. Conforme entendimento 
jurisprudencial, as filiais têm personalidade jurídica própria para fins tributários e 
dispõe de CNPJ específico em relação ao qual são arrecadadas as contribuições à 
Previdência Social. Por isso, devem integrar a relação processual, não podendo a 
demanda prosseguir apenas com a participação da matriz. 3. Em relação à alegação da 
União, os honorários advocatícios já se encontram de acordo com a jurisprudência, 
devendo ser mantidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à vista do disposto no art. 20, § 4º, 
do Código de Processo Civil. 4. Agravos legais não providos. 

Veja-se, com base na jurisprudência supratranscrita, que o posicionamento do 

Judiciário é pela inviabilidade de confusão entre as personalidades jurídicas das 

respectivas responsabilidades da empresa matriz e das filiais. Para efeitos tributários, 

enfim, os débitos da matriz não se confundem com os débitos da filial. Compreende-

se que o mesmo entendimento pode ser aplicado em âmbito administrativo na seara 

dos contratos celebrados pelo Poder Público. 

A fim de endossar o entendimento ora explanado, apontam-se as orientações contidas 

em manual do TCU, as quais sinalizam a distinção entre filial e matriz, o que pode 

ser estendido à questão ora em debate neste ponto, que versa sobre a alteração de 

CNPJ, in verbis: 

Forma de apresentação dos documentos 

O ato convocatório deve ter disciplinado a forma de apresentação dos documentos. 
Usualmente exige-se que os documentos estejam: 

• em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 
observado o seguinte: 

• se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da 
matriz; 

• se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial; 

 
Ainda no tocante a esse ponto em particular, de sublinhar que o edital do Pregão 

Eletrônico n.º 08/2017 prevê expressamente a faculdade de as licitantes participarem 

da aludida licitação, também, por meio de consórcio, conforme subitem 1.5, in 
verbis: 

1.5. Será admitida participação sob a forma de consórcio, obedecendo-se, neste caso, às 
condições estabelecidas abaixo – em consonância com o disposto no art. 33 da Lei 
Federal n.º 8.666/93: 

a) Habilitação jurídica: cada uma das licitantes consorciadas deverá apresentar os 
documentos previstos no subitem 6.1.1 deste Edital, bem como a prova do compromisso 
de constituição do consórcio; 

b) Regularidade fiscal: cada consorciado deverá apresentar os documentos exigidos 
no subitem 6.1.2 deste Edital; 

c) Qualificação técnica: os quantitativos de cada consorciado serão somados para fins 
da comprovação disposta no subitem 6.1.4 deste Edital; 

d) Deverá ser indicada a licitante líder do consórcio; 
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e) Como requisito de habilitação jurídica, as licitantes consorciadas deverão apenas 
apresentar o compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio; 

f) É vedado à licitante integrante de determinado consórcio fazer parte de outro ou 
participar por conta própria na presente licitação; 

g) Haverá responsabilidade solidária de todas as licitantes consorciadas em 
decorrência das obrigações assumidas pelo consórcio. 

 
Logo, não há que se falar em prejuízo quanto à prestação do escopo em trato, 
porquanto, como visto, cuidou-se de abrir, na licitação em comento, a 
possibilidade de participação em consórcio, com amparo no que dispõe o art. 33 
da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

A esse respeito, colacionamos, a seguir, por oportuno, justificativa desta AL-RS no 

que importa à previsão de consórcio, dada a sua pertinência em torno do ponto ora 

em exame: 
 

Por fim, com relação à permissão de participação de empresas em consórcio na licitação 
a ser procedida, imperioso assinalar que tal possibilidade encontra respaldo no que 
dispõe o art. 33 do Estatuto das Licitações Públicas. A mais disso, insta sublinhar que tal 
permissão ao consórcio se coaduna sobremaneira ao escopo objeto deste processo, no 
nosso ver, dada a complexidade de que se reveste - conquanto estejamos a tratar, como 
dito alhures, de um serviço (incluído o objeto a ser fornecido) de natureza comum e de 
conhecimento por parte do ramo do mercado em questão. Bem assim considerando-se o 
vulto da contratação de que estamos a tratar, sob o prisma do montante financeiro 
envolvido na contratação em tela. Nesse diapasão, a faculdade de as licitantes buscarem 
o instituto do consórcio como forma de unir esforços, recursos financeiros e know-how, 
deve ser entendida, com efeito, como um modus operandi perfeitamente factível a fim de 
bem prestar o serviço objeto deste expediente. Vale dizer, trata-se de uma faculdade 
posta à disposição das empresas, com o que teremos uma melhor segurança no que 
concerne à capacitação, seja técnica ou financeira da(s) futura(s) contratada(s), 
contanto, é certo, que seja plenamente observado e cumprido o regramento disposto no 
art. 33, supracitado. Resta assegurada, de conseguinte, a competitividade na licitação 
que se avizinha. 

 
Ante o acima explanado, há que ser refutado sobremaneira a contestação da ora 
impugnante no tocante a este ponto específico de suas alegações escritas. 

PONTO IV – DO INDICADOR CONTÁBIL: 

O ponto em questão concerne, ao que se presume, à exigência de qualificação 

econômico-financeira em sede de habilitação da licitação, a qual está estipulada no 

subitem 7.1.3, alínea “b”, do Edital.  

 

Sublinhe-se que tal exigência encontra amplo respaldo legal, com fulcro no que 

estabelece o art. 31 do Estatuto das Licitações Públicas. Vale dizer, trata-se de uma 

salvaguarda à Administração Pública, na esteira de se cercar das garantias 

minimamente cabíveis de que a licitante a ser contratada possui condições e saúde 

financeira suficientes a fim de prestar o serviço demandado, sobretudo à vista de um 
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princípio-mor consagrado em sede de Direito Público, qual seja o da 

indisponibilidade do interesse público. A contrario sensu, estranho seria se tal 

exigência não estivesse contida no edital, no item pertinente à habilitação 

econômico-financeira, mormente considerando a licitação do vulto da que estamos 

aqui a tratar. 

 

Ademais, imperioso assinalar que, para fins de aferição da capacidade econômico-

financeira das licitantes, esta AL-RS, já de muitos anos, socorre-se da “know-how” 

de auditores técnicos da Contadoria e Auditoria Geral do Estado – órgão 

especializado vinculado à Secretaria da Fazenda Estadual -, com vistas ao exame e à 

emissão do certificado de capacidade financeira das empresas, e o faz com respaldo 

no que dispõe o Decreto Estadual n.º 36.601/1996.  
 
Portanto, não merecer prosperar, também neste ponto, a impugnação ora em exame. 
 
(*) Obs.: Com respeito a alguns dos pontos suscitados a seguir pela ora 
impugnante, releva consignar: por se tratarem de questões que envolvem aspectos 
técnicos, valemo-nos, a fim de subsidiar a presente reposta, da manifestação do 
gestor da demanda em tela (Divisão de Manutenção e Projetos/DLOG da AL-RS). 

PONTO V – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

Sobre este ponto, assim se pronunciou o gestor: 

VI – O Atestado deverá ser registrado junto ao CREA, de forma que se este o fizer, dará a 
validade necessária e requerida, pois é tal órgão o competente para a ação citada. Em 
que pese analisar as atribuições da categoria profissional mencionada como não 
habilitada, poderíamos registrar a Decisão Normativa 36/1991 e a Resolução 278/83, 
ambas do Conselho Federal de Engenharia e Agrônomia (CONFEA), já com habilitação 
aos profissionais. Pela Improcedência; 

Com fundamento na manifestação do gestor técnico, rechaça-se a alegação da 
ora impugnante quanto ao ponto em tela. 

PONTO VII – DAS OBRAS CIVIS: 

Quanto a este ponto, assim se pronunciou o gestor da demanda: 

VII – Justamente por serem de maior relevância as parcelas pertinentes aos elevadores é 
que cabe a responsabilidade maior por empresas deste ramo. Pela Improcedência; 

À vista da manifestação do gestor técnico, de se ilidir a alegação da ora 
impugnante em torno deste ponto. 
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PONTO VIII – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

Em referência a este ponto, assim se manifestou o gestor: 

VIII a) – O cronograma financeiro por nós sugerido é melhor que o proposto pela 
empresa, para ambos os atores. A empresa poderá acessar os 40% que pleiteia em até 15 
dias da Contratação, tendo aportes significativos a cada etapa. Outrossim, cabe à 
Contratante a definição e viabilização destas etapas e percentuais, mas foram analisados 
cuidadosamente para contemplar o fluxo financeiro necessário e o faz. Pela 
Improcedência; 

No que se refere à questão da emissão da NF e do pagamento, trata-se de exigência 

padrão procedida por qualquer ente público. Não há como se desvincular o ato de 

pagamento à emissão da respectiva nota fiscal. 

Haja vista a manifestação do gestor técnico, refuta-se a alegação da ora 
impugnante quanto ao ponto em tela. 

PONTO IX – DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO GRATUITA: 

Sobre este ponto, o gestor se pronunciou no seguinte sentido: 

IX – Não seria ação desta Casa qualquer Notificação ou Sanção para consertos ou 
substituições não-onerosas de peças ou itens danificados por vandalismos e ações de 
terceiros, por exemplo. Concordamos em adicionar ao Contrato a ressalva citada no 
terceiro parágrafo da argumentação da empresa neste item. Procedente; 

Agrega-se à manifestação do gestor o que segue: o Termo de Referência é claro ao 

especificar que as peças a serem trocadas, durante a vigência da garantia, serão 

aquelas que apresentar defeito, quebra, falha ou avaria – item repisado em cláusula 

própria do instrumento contratual. Atrelado a isso está intrínseco o entendimento de 

que tais falhas, defeitos e quebras serão as próprias do mau funcionamento do 

equipamento ou da manutenção nele realizada. Nesse passo, é certo que, a partir do 

momento que este Parlamento contrata a prestação de serviço de manutenção, 

restringe-se o acesso ao maquinário instalado aos empregados e responsáveis 

técnicos da empresa contratada. As hipóteses levantadas pela ora impugnante são de 

natureza extraordinárias, imprevisíveis no momento da contratação, e portanto serão 

tratados como excepcionalidades e no momento oportuno. Sem prejuízo à elaboração 

das propostas pelas licitantes, esclarecemos que as peças a serem trocadas, durante a 

vigência da garantia, serão aquelas que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria 

próprias do mau funcionamento do equipamento ou da manutenção nele realizada. 

Evidentemente, os componentes que comprovadamente tenham sido danificados por 

negligência e maus tratos, por parte dos servidores da AL-RS, terceirizados seus ou 

por vandalismos de terceiros, não farão parte da cobertura ora pretendida. 
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Ante o acima aduzido, de registrar que esse ponto será incluído em nota de 
esclarecimento a ser de pronto publicizada para o fim precípuo de esclarecer 
que os aspectos supramencionados – pontos esses que serão incluídos, ainda, na 
cláusula contratual atinente à garantia, com o intuito elucidativo, em caráter 
complementar.  

PONTO X – DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Com relação a este ponto, assim se manifestou o gestor: 

X – O Prazo de Execução realmente não é longo, como requer a empresa, mas é 
adequado às necessidades levantadas pela Administração da Assembleia Legislativa, o 
que norteou a definição e determinação nestes termos. Três empresas idôneas e atuantes 
no mercado visitaram as dependências desta Casa e apresentaram propostas pertinentes 
ao Objeto dentro do prazo estipulado no Edital, aliás, até com período inferior ao ali 
registrado. Pela Improcedência; 

Em virtude da manifestação do gestor técnico, refuta-se a alegação da ora 
impugnante quanto ao ponto em tela. 

PONTO XI – DA MATRÍCULA DOS SERVIÇOS NO INSS: 

No que respeita a este ponto, o gestor aduziu o seguinte: 

XI – Comprovada a argumentação da empresa, entendemos Procedente; 

Em virtude da manifestação do gestor técnico, merece acolhida a alegação da 
ora impugnante quanto ao ponto em tela. Nessa esteira, também constará de 
nota de esclarecimento a ser publicizada na sequência a informação quanto à 
supressão da alínea “f”, da cláusula quarta da minuta de contrato, pelos motivos 
aduzidos acima. 

PONTO XII – DA DOAÇÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS: 

No que concerne à cláusula quarta, alínea “aa”, da minuta de contrato, impende 

esclarecer que deverão ser cedidos à contratante pela contratada os direitos 

patrimoniais. Vale dizer, a declaração a ser firmada pela licitante contratada, nos 

moldes do Anexo IV do termo de contrato, corresponderá à doação dos direitos 

patrimoniais, uma vez que os autorais são, com efeito, irrenunciáveis.  

Logo, procedente o apontamento da ora impugnante acerca deste ponto em particular, 

razão pela qual será merecedor, igualmente, de elucidação mediante nota de 

esclarecimento e a conseguinte supressão da minuta de contrato. 
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PONTO XIII – DO ATRASO NO PAGAMENTO: 

Trata-se, pois, de exigência padrão contida em todas as minutas de editais e 

instrumentos contratuais desta AL-RS – as quais são submetidas ao crivo jurídico da 

Procuradoria da AL-RS e, ainda, ao crivo da Seccional da CAGE junto a este Poder 

Legislativo, assim como de outros entes públicos, razão por que merece ser ilidida a 

alegação da ora impugnante. 

PONTO XIV – DO PRAZO DE SOLUÇÃO: 

No que toca a este ponto suscitado, o gestor de posicionou nos seguintes termos: 

XIV – Realmente, analisando todas as possibilidades há de se encontrar situações em que 
o prazo de até 72h para solução após identificado o defeito poderá ser curto, ocasiões em 
que deverá ocorrer argumentação e informações complementares, dilatando o prazo na 
medida da razoabilidade e mediante concordância da Administração. Pela 
Improcedência, cabendo o esclarecimento; 

Diante do posicionamento do gestor, mais uma vez não merece acolhida a 
alegação da licitante ora impugnante. 

PONTO XV – DO PRAZO PARA ATENDIMENTO DE CHAMADAS: 

Neste ponto específico, assim se manifestou o gestor do contrato em tela: 

XV – A intenção é manter registrada a urgência em atendimentos com passegeiros 
retidos nas cabinas. Havendo eventuais atrasos, com justificativas, serão analisados. Mas 
cabe a esta Casa a definição de suas necessidades. Pela Improcedência 

Valendo-se do pronunciamento taxativo do gestor, de se refutar a impugnação 
ora em exame quanto a este ponto. 

PONTO XVI – DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS: 

Neste ponto em particular, trata-se de exigência que deve ser entendida em conjunto 

com a exigência de que a contratada deve manter as mesmas condições de habilitação 

no decorrer de toda a vigência contratual. Todavia, tal exigência já está expressa na 

alínea “c” da cláusula quarta – que elenca o rol de obrigações da contratada -, motivo 

pelo qual assiste razão à ora impugnante no que concerne à impertinência do trecho 

final da alínea “o” da cláusula décima. Em face disso, tal esclarecimento será item 

integrante da nota de esclarecimento a ser publicizada, com a decorrente supressão 

do trecho final da aludida alínea da cláusula décima, restando mantida a exigência de 

que a contratada preste todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto 

da avença. 
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PONTO XVII – DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL: 

Neste ponto específico, assim se manifestou o gestor do contrato em tela: 

XVII – É absolutamente claro, em nosso entendimento, que a empresa apenas pode ser 
responsabilizada por falhas ou omissões suas e de seus contratados, não por ação de 
terceiros (usuários do prédio, colaboradores terceirizados ou servidores). Pela 
Procedência Parcial, cabendo o esclarecimento se assim entender o Pregoeiro; 

Agrega-se à manifestação do gestor idêntico esclarecimento já prestado no ponto IX, 

acima: todo e qualquer posicionamento ou ato desta AL-RS será motivado e 

justificado, portanto, a apuração de responsabilidade da contratada em possíveis 

danos causados por seus empregados ou prepostos será precedida de detalhada 

apuração, cabendo o direito da ampla defesa e do contraditório a ser exercido por 

esta. 

Ante o acima aduzido, de registrar que esse ponto será incluído em nota de 
esclarecimento a ser de pronto publicizada para o fim precípuo de esclarecer 
que os aspectos supramencionados – pontos esses que serão incluídos, ainda, na 
cláusula décima, atinente à garantia da contratada, com o intuito elucidativo, 
em caráter complementar. 

PONTO XVIII – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

Sobre esse ponto, o gestor se manifestou da seguinte forma: 

XVIII – Os serviços deverão ser realizados pela Contratada na área afim de seu Objeto. 
Tal ação visa a garantir que seja mantida a natureza da contratação, com equipe 
efetivamente treinada e habilitada aos serviços no equipamento, vinculadas ao know-how 
e expertise das empresas. Pela Improcedência; 

À vista da posição taxativa do gestor, há que ilidir, com efeito, este ponto da 
impugnação. 

PONTO XIX – DAS SANÇÕES DE MULTA: 

Em relação a este ponto específico, impende esclarecer que as hipóteses ensejadoras 

de multa e os percentuais indicados na cláusula décima terceira da minuta de contrato 

tomaram por base, com efeito, o apontado pelo gestor no TR. Nesse passo, de 

consignar, por oportuno, que tais hipóteses de penalidade, bem assim os percentuais 

mensurados, estão em consonância com outros termos contratuais desta AL-RS. Vale 

dizer, diversamente do alegado pela impugnante, não detectamos qualquer 

incongruência ou excesso no que importa aos patamares de multa. Novamente, 

socorremo-nos do interesse público indisponível com o escopo de salientar a 

responsabilidade e o zelo que deve ter o agente público na gestão de um contrato 

administrativo, mormente porquanto estamos a tratar de um serviço que irá demandar 
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a reforma geral de todos os elevadores do Palácio Farroupilha, com repercussões no 

dia a dia do Parlamento Gaúcho. Portanto, refutamos sobremaneira as alegações da 

ora impugnante em torno de uma suposta demasia nos percentuais de multa. De mais 

a mais, somente será necessária a aplicação de tais sanções em caso de 

inadimplemento por parte da contratada, sem prejuízo, por óbvio, do direito prévio 

ao contraditório e ampla defesa. 

PONTO XX – REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA POR RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DA LICITANTE INTERESSADA: 

No que diz respeito a este ponto, o gestor respondeu o que segue: 
 

XX – Compreendemos a situação citada, mas é necessário que o profissional que será o 
responsável tenha conhecimento prévio do local, dos equipamentos, dos espaços, dentro 
da sua habilitação, embora seja reconhecida a experiência e capacidade dos demais 
agentes de empresas atuantes no mercado, mas há de frisar: a responsabilidade técnica é 
extremamente relevante neste processo, não sendo efetuada desta forma não seria 
Vistoria Técnica e até poderia ser facultada e não obrigatória. Pela Improcedência. 

 
Com fulcro na manifestação do gestor técnico, não merece acolhimento a 
alegação da impugnante quanto ao ponto em trato. 

 
PONTO XXI – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Quanto a este ponto em particular, entendemos, diversamente do alegado na 

impugnação em questão, não haver conflito de informações, uma vez que o vigência 

total da avença será de 18 meses, sendo que a discriminação pormenorizada desse 

escopo consta no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo III da minuta de contrato). 

Por conseguinte, não merece ser deferido o pleito da licitante também no 
tocante a este ponto. 
 
À guisa de conclusão, temos que a impugnação não merece prosperar, consoante 
os motivos e fundamentos expostos alhures, à exceção dos pontos merecedores 
de elucidação, já referidos, mediante nota de esclarecimento a ser publicizada. 
 

      Porto Alegre, 27 de abril de 2017. 

 

 

Ricardo Germano Steno, 

                                             Pregoeiro/Diretor do DCAP. 

 

    


