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PROCESSO Nº 40/100.887/2019 
Assunto:  Impugnação aos termos do Edital de Concorrência 

TCMRJ nº 01/2019 
Interessada: EGS ELEVADORES EIRELI  
  
 
  
                   Pelos fatos e razões aduzidas no pronunciamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, de peça P014, e as 
constantes do parecer da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos de 
peça P020, aos quais me reporto e adoto como fundamentos desta 
decisão, para CONHECER o pedido de Impugnação oferecido pela 
empresa EGS ELEVADORES EIRELI., e quanto ao mérito, JULGAR 
IMPROCEDENTE, mantendo na íntegra o Edital de Concorrência TCMRJ 
nº 01/2019. 
  
 

PUBLIQUE-SE 

 
(assinado eletronicamente) 

THIERS VIANNA MONTEBELLO   
Conselheiro-Presidente  

 
 
 
 
 
 
          À  SGA,  para as providências cabíveis. 

   

 
 

(assinado eletronicamente) 

SÉRGIO DOMINGUES ARANHA 
Secretário-Geral da Presidência 

Matr.: 90/901.089 
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Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, 

 

O presente processo veicula Impugnação ao Edital de Concorrência TCMRJ nº 

01/2019, subscrita por EGS ELEVADORES EIRELI e acostada na peça 03, em suma, impugnando 

as alíneas ‘b’ e ‘c’ do item 7.1.4 do instrumento convocatório, que relaciona documentos 

relativos à qualificação técnica a ser apresentada no certame licitatório.  

 

Nas peças 10-12 foram anexadas manifestações da área técnica responsável pelo 

certame acerca dos questionamentos apontados na Impugnação e na peça 14 o i. Presidente 

da CPL relata os fatos e submete os autos à consideração superior. 

 

Na peça 16, a Secretaria Geral da Presidência encaminha os autos à SAJ para 

apreciação. 

 

É o relatório. 

 

Preliminarmente, atestamos a tempestividade da Impugnação apresentada, em 

obediência ao art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
No mérito, a Impugnante insurge-se contra a redação das alíneas ‘b’ e ‘c’ do item 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA TCMRJ Nº 01/2019 – 
EXECUÇÃO DE OBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 
VERTICAL (ELEVADORES), INCLUINDO 
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 
CORRETIVAS – CONHECIMENTO E 
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – 
MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO 
EDITAL. 
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7.1.4 do Edital de Concorrência nº 01/19, cujo teor já foi objeto de pedido de esclarecimentos 

interposto pela mesma, sendo certo que a resposta ofertada por essa Corte de Contas foi 

devidamente publicada para ciência de todos os possíveis licitantes (vide peça 07). 

 

A) Item 7.1.4, ‘b’, do Edital de Concorrência nº 01/2019 

 

O item impugnado relaciona dentre os documentos de habilitação relativos à 

qualificação técnica a obrigatoriedade de “comprovação de que possui no seu quadro técnico, 

na data da licitação, pelo menos 1 (um) profissional de nível superior na área de engenharia 

mecânica e 1 (um) profissional de nível superior na área de engenharia elétrica (art. 12, inc. I, 

da Resolução nº 218/73), devidamente reconhecidos e registrados no CREA”.  

 

A Impugnante alega que as exigências supramencionadas “estão impedindo a 

participação na licitação, sendo as mesmas de caráter restritivo e que ferem a isonomia”, além 

de ferir “flagrantemente o princípio da competitividade no certame”. Por isso, pleiteia que o 

TCMRJ realize “as devidas alterações no Instrumento Convocatório, com vistas a ampliar a 

disputa no certame”. 

 

Em resposta às alegações da Impugnante, a Contratada CON-TECH ENGENHARIA 

LTDA., responsável pela elaboração do Projeto Básico e pela fiscalização da execução 

contratual em conjunto com a Comissão Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras 

do TCMRJ, esclareceu: 

 

Os itens 1.1 e 2.1 da Decisão Normativa nº 36/91 do CONFEA 
estabelecem que profissionais de nível superior na área “mecânica” estão 
habilitados a responsabilizar-se tecnicamente pela execução de atividades de 
projeto, fabricação, instalação ou montagem, manutenção e laudos técnicos 
de equipamentos eletromecânicos do tipo "elevador". 

Contudo, o item 4.3 do Projeto Básico prevê a modulação e execução 
de serviços cuja especificidade demanda a expertise técnica própria de 
profissional de nível superior na área de engenharia elétrica, visto que a 
Contratada deverá apresentar o Projeto Executivo que demostrará o 
dimensionamento dos diversos equipamentos elétricos (quadros, 
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disjuntores, barramentos, inversor de frequência, dispositivos de proteção 
contra sobre-tensões, condutores, etc.) e os respectivos cálculos, tais como: 
quedas de tensão, corrente de curto-circuito, curvas de disparo das 
proteções, etc. Acrescente-se que o Engenheiro Elétrico será o profissional 
devidamente habilitado a se responsabilizar pela supervisão da montagem 
dos equipamentos elétricos durante a execução da obra, razão pela qual há 
necessidade de indicá-lo de antemão, sob pena do engenheiro mecânico, 
responsável técnico principal dos serviços licitados, exorbitar de suas 
atribuições. 

Por fim, a solicitação cumpre exigência da Lei Municipal nº 2.743/99, 
que, em seu artigo 106, § 1º, II, g, estabelece: “a instaladora deverá manter 
um quadro de engenheiros mecânicos e elétricos compatível com a 
quantidade de aparelhos de transportes em carteira”. 

 

Conforme esclarecido pela área técnica responsável, em nenhum momento o 

Edital de Concorrência nº 01/2019 retira ou pretende retirar do Engenheiro Mecânico a 

responsabilidade técnica pelo fornecimento e instalação dos equipamentos de transporte 

vertical ora licitados, em obediência estrita à normatização espedida pelo CREA e pelo 

CONFEA, razão pela qual solicita-se expressamente sua indicação na alínea ‘b’ do item 7.1.4. 

 

Por outro lado, é preciso salientar que o projeto de elevadores é um trabalho 

multidisciplinar e a normatização expedida pelo Conselho de Classe competente não traz 

qualquer vedação à contribuição de outros profissionais nas questões técnicas. Por essa razão, 

considerando que o item 4.3 do Título II do Anexo VII do Edital prevê a execução de 

“Instalações Elétricas”, como “Outros Serviços Relacionados” às máquinas de transporte 

vertical, verificou-se a necessidade e conveniência da nomeação de profissional de nível 

superior com especialidade elétrica, que deverá pertencer ao quadro técnico da licitante 

vencedora, para realizar o correto dimensionamento das atribuições previstas e fiscalizar as 

obras nas partes elétricas. Não há que se falar, como quer fazer crer a Impugnante, em impor 

ao Engenheiro Elétrico a “realização de serviços de assistência e suporte técnico preventivo de 

elevadores”. Pelo contrário. É exatamente com intuito de não sobrepor atribuições inerentes 

ao Engenheiro Mecânico que a requisição de um Engenheiro Elétrico se faz necessária. 
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Ademais, faz-se imperioso ressaltar que a presente licitação deve observância não 

só à normatização expedida pelo CREA/CONFEA, mas especialmente à Lei nº 2.743, de 07 de 

janeiro de 1999, que dispõe sobre a Instalação e Conservação de Aparelhos de Transporte no 

âmbito do Município do Rio de Janeiro. A norma municipal, legislação específica sobre o 

assunto e cogente para os residentes no campo de sua abrangência, estabelece que “a 

instaladora deverá manter um quadro de engenheiros mecânicos e elétricos compatível com 

a quantidade de aparelhos de transportes em carteira”, senão vejamos:  

 

CAPÍTULO III 
DAS INSTALADORAS 
SEÇÃO I 
INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
Art. 105 - Somente poderá ser admitido o registro como instaladora daquela 
que demonstrar possuir capacitação técnica, administrativa e condições 
operacionais capazes de garantir um alto padrão de qualidade na instalação 
dos Aparelhos de Transportes. 
Art. 106 - A aferição da capacitação a que refere o artigo anterior será feita 
pelo órgão municipal competente. 
§1º - Cabe à empresa que solicitar a inscrição como instaladora a 
apresentação dos seguintes elementos: 
I – VETADO 
II – capacitação técnica: 
(...) 
g) listagem do corpo técnico responsável pela execução dos serviços de 
instalação, renovada anualmente, informando a carga horária dispensada e 
demonstrando possuir pessoal experimentado e capacitado para instalação 
de aparelho de transporte. A instaladora deverá manter um quadro de 
engenheiros mecânicos e elétricos compatível com a quantidade de 
aparelhos de transportes em carteira; (dispositivo alterado pela Lei nº 
3.429/02) 

 

Por todo o exposto, resta comprovado que a exigência de Engenheiro Elétrico que 

acompanhe a execução contratual faz-se não somente oportuna como adequada à legislação 

competente e aplicável à espécie, razão pela qual não há que se falar em restrição à 

competitividade nem tampouco à isonomia, conforme aventado na exordial.  
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Por outro lado, compete-nos tecer algumas linhas sobre a afirmação sustentada 

pela Impugnante de que o “TCU já decidiu não haver necessidade de que os responsáveis 

técnicos pertençam ao quadro permanente das licitantes, nem tampouco que tal exigência 

possa ser feita por ocasião da entrega das propostas” e conclui que “não há necessidade de 

comprovação da existência de vínculo profissional a empresa e o responsável técnico antes da 

assinatura do contrato com a Administração”. 

 

O art. 30, § 1º, I, da Lei de Licitações trata especificamente do assunto, 

determinando: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
[...] 
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 
a:  
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos;  

 

Ora, a dicção do dispositivo legal supramencionado é expressa no que tange ao 

momento em que deve se dar a comprovação da qualificação técnica: NA DATA PREVISTA 

PARA ENTREGA DA PROPOSTA e, independentemente de qualquer pronunciamento 

doutrinário e/ou jurisprudencial, não há qualquer revogação ou suspensão de parte do teor 

legal colacionado, razão pela qual se conclui que o item impugnado encontra-se em estrita 

observância às determinações da lei de licitações. 

 

No que tange à expressão “quadros permanentes” compete-nos destacar que não 

há normatização prevendo a definição precisa de seus limites. Contudo, segundo o magistério 
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de Marçal Justen Filho1, “Deve-se reputar que o quadro permanente de uma empresa consiste 

no conjunto de pessoas vinculadas a ela com cunho de permanência, sem natureza eventual 

ou precária”. Assim, adotando essa linha interpretativa e sem limitar a expressão à 

comprovação de vínculo empregatício, o Edital de Concorrência nº 01/2019 enumera 

categoricamente as hipóteses em que o liame ao “quadro permanente” da licitante estarão 

comprovados, nos seguintes termos: “o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante”. 

 

Desse modo, tem-se que a alínea ‘b’ do item 7.1.4 do instrumento convocatório 

guarda integral submissão aos ditames legais que regem a matéria, razão pela qual permanece 

hígida sua legalidade, em obediência aos princípios que norteiam os certames licitatórios. Por 

tais motivos, opinamos pela improcedência das alegações postas na Impugnação.  

 

B) Item 7.1.4, ‘c’, do Edital de Concorrência nº 01/2019 

 

A Impugnante também insurge-se contra a redação da alínea ‘c’ do item 7.1.4 do 

Edital de Concorrência nº 01/2019, que prevê documentos de habilitação relativos à 

qualificação técnica-operacional, nos seguintes termos: 

 

c) Capacitação Técnico-Operacional: apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome do licitante, relativo a execução de obra ou serviço de 
engenharia compatíveis em caraterísticas, quantidades e prazos relativos a: 

 instalação de sistema de transporte vertical para passageiros com 
capacidade para 900 kg ou 12 passageiros, 13 paradas, 2,5 m/s de 
velocidade; e 

 serviço de manutenção integral, preventiva e corretiva, de elevador, além 
do fornecimento e instalação de peças e componentes constitutivos. 

 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 
2010, p. 451. 
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Aduz a Impugnante que “a instalação será sobre elevadores de 13 (treze) paradas, 

sendo que a complexidade para execução com essas paradas ou número inferior é a mesma. 

Por isso, o atestado com menor número de paradas, velocidade, passageiros, não altera em 

nada a capacidade técnica”. Entende que “a exigência de atestado de capacidade técnica com 

capacidade para 900 kg ou 12 passageiros, 13 paradas, 2,5 m/s de velocidade não encontra 

respaldo na legislação”, por estes fundamentos, sustenta que a alínea impugnada fere o art. 

30, § 3º, da Lei de Licitações, bem como “a isonomia e a competitividade da licitação”. 

 

A argumentação trazida pela Impugnante reveste-se de eminente caráter técnico, 

razão pela qual faz-se indispensável trazer à baila as justificativas apresentadas pela 

Contratada CON-TECH ENGENHARIA LTDA., responsável pela elaboração do Projeto Básico e 

pela fiscalização da execução contratual em conjunto com a Comissão Permanente de 

Fiscalização e Recebimento de Obras do TCMRJ, para a exigência disposta no Edital: 

 

A norma ABNT NBR-5665 – Cálculo de Tráfego nos Elevadores 
estabelece as condições mínimas a serem observadas no tráfego das 
instalações de elevadores de passageiros. Para edifícios de médio e grande 
porte recomenda-se uma análise detalhada do projeto e que permitam 
alcançar o melhor desempenho de tráfego para o edifício. Posteriormente, 
para a expedição dos alvarás de instalação / certificação (GEM) e 
funcionamento dos elevadores, o Município do Rio de Janeiro exige que o 
cálculo de tráfego seja novamente apresentado, desta feita pela empresa 
fabricante dos equipamentos. 

Para tanto Em virtude do exposto, os parâmetros inseridos no Edital 
de Concorrência nº 1/2019 resultam do cálculo de tráfego para a instalação 
de sistema de transporte vertical para passageiros, resultou em: que concluiu 
pela capacidade para 900 kg ou 12 passageiros, 13 paradas, 2,5 m/s de 
velocidade. 

As características básicas que definem o elevador de passageiros são 
sua velocidade nominal e a lotação da cabina. A grande maioria dos edifícios 
residenciais de médio porte apresenta um fluxo de usuários que é bem 
atendido por elevadores com velocidade de 1,00 m/s e capacidade de 6 a 9 
pessoas. Porém, no caso em tela, a complexidade da edificação do TCM é 
sem dúvida maior que as instalações residenciais, devido as 
instalações/configurações da máquina de tração, quadro de comando, 
ajustes nos parâmetros, freio de segurança e demais componentes que serão 
agregados no elevador, tais como condicionar de ar. 

Desse modo, a não observância dessas diretrizes ou a falta de 
experiência nos ajustes dos parâmetros prejudicará a boa performance dos 
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elevadores no atendimento ao tráfego do edifício. Por isso, Para tanto, a 
CONTRATADA se responsabilizará por fornecer e instalar três equipamentos 
de transporte vertical, bem como todos os serviços correlatos para o perfeito 
funcionamento dos equipamentos, conforme item 4.2 do Projeto Básico. 

Outrosim, a empresa precisa estar registrada na Gerência de 
Engenharia Mecânica – GEM como empresa habilitada para atender o Edital, 
além da homologação de todos os componentes a serem fornecidos e 
instalados ao TCM, conforme determinação do GEM. 

Diante do exposto, os atestados deverão conter as características 
mínimas de acordo com os descritas pelos parâmetros citados no edital. 
Caso não haja apresentação de um único atestado de capacidade técnica 
com todas as caraterísticas, a comprovação poderá ser apresentada através 
atestados distintos. 

 

Como se pode observar, a requisição de atestados com as características dispostas 

no Edital encontra fundamentação técnica, devidamente motivada, sendo indispensável sua 

apresentação pelos licitantes proponentes, posto que diretamente associados à comprovação 

de aptidão para execução do objeto particularmente almejado no certame. 

 

Devemos ressaltar que a alínea ‘c.1’ do item 7.1.4 faculta aos “apresentar tantos 

atestados de aptidão técnica quantos julgar necessários para comprovar que o licitante 

executou de obra e/ou serviço de engenharia com, pelo menos, os quantitativos 

mencionados”, de modo que o Edital assegura aos seus participantes a garantia de plena 

competitividade e isonomia.  

 

Por todo o exposto nesse arrazoado, entendemos não haver qualquer reparo, sob 

a ótica jurídica, ao Edital de Concorrência nº 01/2019, razão pela qual opinamos pelo 

conhecimento da presente Impugnação e, no mérito, pela improcedência de suas alegações, 

considerando que os motivos que a subsidiam não apontam falha ou vício capaz de macular o 

instrumento convocatório sob análise. 

 
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019. 

 
BEATRIZ LOPES ARAUJO TAVARES 

Assessora 
Matrícula 90/901.552 
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Visto. 

 
TATIANA SAPHA KAUFMAN 

Assessora-Chefe 
Matrícula nº 90/901.502 

 
 

SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA, 

De acordo com a manifestação da servidora desta SAJ.  

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019. 

 
LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR 

Secretário de Assuntos Jurídicos 
Matrícula nº 90/900.967 

Processo Eletrônico TCMRJ 040/100887/2019 - Peça 00020, Página 9ArquivoID 107667 - Verificador abf0e7bb-4862-43aa-a2ee-40831041b2d8

Assinado digitalmente por: BEATRIZ LOPES ARAUJO TAVARES em 11/09/2019, LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR em 11/09/2019, TATIANA SAPHA KAUFMAN em 11/09/2019


























