
    

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020 

 
OBJETO: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de elevadores, para as 
Unidades Administração Regional de Alagoas, Centro Gastronômico e Carlos Milito. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

Resposta ao pedido de impugnação feito pela THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., 
com endereço na Av. Luiz Ramalho de Castro, nº 1143, Jatiúca, Maceió/AL – CEP 57.036-380, inscrita no CNPJ 
sob o nº 90.347.840/0022-42, que alega necessidade de alterações a serem feitas no edital e seus anexos 
conforme segue. 
 
No que se refere à tempestividade verifica-se que o pedido de impugnação foi encaminhado e recebido em 17 de 
novembro de 2020, portanto, dentro do prazo legal, conforme dispõe o item 17.1 do referido edital, razão pela qual 
passamos a responder. Lembramos que os processos licitatórios executados pelo SENAC são regidos pela 
Resolução SENAC 958/2012. 
 
1) Do tempo de atendimento 
 
Resposta: O prazo para atendimento dos chamados emergenciais será alterado para o máximo de 60 (sessenta) 
minutos. 
 
Onde se lê: 16.5. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 30 
(trinta) minutos após a solicitação por telefone que será registrada através de contato telefônico do Senac/AL e 
anotada pelo fiscal em registro próprio. O tempo de resgate e/ou remoção independe de qualquer interferência 
externa, tais como engarrafamentos, eventos festivos, políticos ou outras eventualidades. A solicitação de resgate 
ocorrerá por contato telefônico a ser realizado pelos fiscais do contrato que registrarão a ocorrência em registro 
próprio. Na ausência dos fiscais do contrato devido à necessidade de resgate em horário fora de expediente ou 
por impedimento dos fiscais, a solicitação será realizada pela Segurança Institucional. 
 
Leia-se: 16.5. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 60 
(sessenta) minutos após a solicitação por telefone que será registrada através de contato telefônico do Senac/AL 
e anotada pelo fiscal em registro próprio. O tempo de resgate e/ou remoção independe de qualquer interferência 
externa, tais como engarrafamentos, eventos festivos, políticos ou outras eventualidades. A solicitação de resgate 
ocorrerá por contato telefônico a ser realizado pelos fiscais do contrato que registrarão a ocorrência em registro 
próprio. Na ausência dos fiscais do contrato devido à necessidade de resgate em horário fora de expediente ou 
por impedimento dos fiscais, a solicitação será realizada pela Segurança Institucional. 
 
Onde se lê: 13.2.3. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 30 
(trinta) minutos. 
 
Leia-se: 13.2.3. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 60 
(sessenta) minutos. 
 
 



    

Onde se lê: 16.5. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 30 (trinta) 
minutos após a solicitação por telefone que será registrada através de contato telefônico do Senac/AL e anotada 
pelo fiscal em registro próprio. O tempo de resgate e/ou remoção independe de qualquer interferência externa, 
tais como engarrafamentos, eventos festivos, políticos ou outras eventualidades. A solicitação de resgate ocorrerá 
por contato telefônico a ser realizado pelos fiscais do contrato que registrarão a ocorrência em registro próprio. Na 
ausência dos fiscais do contrato devido à necessidade de resgate em horário fora de expediente ou por 
impedimento dos fiscais, a solicitação será realizada pela Segurança Institucional.  
 
Leia-se: 16.5. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 60 
(sessenta) minutos após a solicitação por telefone que será registrada através de contato telefônico do Senac/AL 
e anotada pelo fiscal em registro próprio. O tempo de resgate e/ou remoção independe de qualquer interferência 
externa, tais como engarrafamentos, eventos festivos, políticos ou outras eventualidades. A solicitação de resgate 
ocorrerá por contato telefônico a ser realizado pelos fiscais do contrato que registrarão a ocorrência em registro 
próprio. Na ausência dos fiscais do contrato devido à necessidade de resgate em horário fora de expediente ou 
por impedimento dos fiscais, a solicitação será realizada pela Segurança Institucional.  
 
Onde se lê: 7.1.3. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 30 
(trinta) minutos.  
 
Leia-se: 7.1.3. O resgate e/ou remoção de pessoas dos elevadores deve ser realizado em no máximo 60 
(sessenta) minutos 
 
2)  Do valor estimado para a contratação 
 
Resposta: É sabido que a divulgação do valor estimado em pregão é uma faculdade, não configurando uma 
obrigação legalmente estabelecida, ficando a critério do gestor decidir. 
 
De acordo com o entendimento do TCU a divulgação do valor estimado não é obrigatória: 
 

[…] No instrumento convocatório, só podem ser formuladas exigências de qualificação técnica 
que encontrem respaldo em lei (art. 27, caput, c/c art. 30, caput, ambos da Lei n.º 8.666/93), 
e desde que se revelem, no caso concreto, indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações a serem assumidas perante o ente público contratante (art. 37, XXI, in fine, da 
Constituição Federal de 1988). 2. O art. 30 da Lei n.º 8.666/93 enumera os documentos que 
podem ser exigidos para fim de comprovação da qualificação técnica das licitantes, entre os 
quais não se incluem certificados de qualidade. 3. "Orçamento" ou "valor orçado" ou "valor de 
referência" ou simplesmente "valor estimado" não se confunde com "preço máximo". O "valor 
orçado", a depender de previsão editalícia, pode eventualmente ser definido como o "preço 
máximo" a ser praticado em determinada licitação, mas não necessariamente. 4. Nas 
modalidades licitatórias tradicionais, de acordo com o art. 40, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, o 
orçamento estimado deve figurar como anexo do edital, contemplando o preço de referência 
e, se for o caso, o preço máximo que a Administração se dispõe a pagar. No caso do pregão, 
a jurisprudência do TCU é no sentido de que a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do 
preço máximo, caso este tenha sido fixado, é meramente facultativa. (ACÓRDÃO TCU 
392/2011). 

 
Com base nesse entendimento, informamos que o valor estimado não será divulgado. 
 
3) Da garantia contratual 
  
Resposta: O prazo da garantia contratual será alterado para 15 (quinze) dias úteis. 
 
Onde se lê: 20.1. O licitante vencedor deverá apresentar a UNIDADE GESTORA DO CONTRATO da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo de entrega da via do 
Contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% do valor anual 
atualizado do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária; 



    

 
Leia-se: 20.1. O licitante vencedor deverá apresentar a UNIDADE GESTORA DO CONTRATO da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do protocolo de entrega da via do 
Contrato assinado, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% do valor anual 
atualizado do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária; 
 
Onde se lê: 15.1. A CONTRATADA deverá apresentar a UNIDADE GESTORA DO CONTRATO da 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo de entrega da via do 
Contrato assinado, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% do valor anual 
atualizado do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária; 
 
Leia-se: 15.1. A CONTRATADA deverá apresentar a UNIDADE GESTORA DO CONTRATO da CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do protocolo de entrega da via do Contrato assinado, 
comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% do valor anual atualizado do Contrato, 
podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária; 
 
O atendimento foi parcial porque 15 (quinze) dias úteis é um prazo razoável para atender à solicitação da garantia 
contratual. 

4) Do Prazo de Restabelecimento do Funcionamento 

Resposta: O prazo de restabelecimento do funcionamento será alterado para 72 (setenta e duas) horas. 
 
Onde se lê: 13.2.6. Caso o licitante vencedor não disponha de peça original para a troca imediata, deverá colocar 
peça substituta, sendo a fornecedora ou não, desde que mantenha a segurança e a integridade do equipamento, 
até a obtenção do original de fábrica e o conserto definitivo, de forma que em qualquer hipótese, o equipamento 
não fique paralisado por mais de 24 horas, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE. 
 
Leia-se: 13.2.6. Caso o licitante vencedor não disponha de peça original para a troca imediata, deverá colocar 
peça substituta, sendo a fornecedora ou não, desde que mantenha a segurança e a integridade do equipamento, 
até a obtenção do original de fábrica e o conserto definitivo, de forma que em qualquer hipótese, o equipamento 
não fique paralisado por mais de 72 horas, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE. 
 
Com relação ao pedido de reposição de determinado componentes que seja admitido prazo superior, desde que 
com justificativa técnica será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
5) Da aplicação de Multas Percentuais 

 
Resposta: O prazo da aplicação de multas percentuais será alterado para 10% (dez por cento) do valor do 
contrato.  
 
Onde se lê:  
 
2.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

INFRAÇÃO SANÇÃO SANÇÃO EM CASO DE REINCIDÊNCIA 

Inexecutar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da 
contratação 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 
operando-se o impedimento de contratar com 
a CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) 
anos 



    

Ensejar o retardamento da 
execução do objeto 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Fraudar na execução do contrato Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Comportar-se de modo inidôneo Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Cometer fraude fiscal Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Não mantiver a proposta ou alterar 
o contrato social sem 
comunicação à LICITANTE 
VENCEDORA  

Advertência Impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos  

Não promover o recolhimento das 
contribuições relativas ao FGTS e 
à Previdência Social exigível até o 
momento da apresentação da 
fatura mensal 

Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato 

Deixar de realizar o pagamento do 
salário dos profissionais 
envolvidos no objeto contratado 

Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato 

 
 
Leia-se: 
 
2.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

INFRAÇÃO SANÇÃO SANÇÃO EM CASO DE REINCIDÊNCIA 

Inexecutar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da 
contratação 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando a 
multa atingir 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, será considerado descumprimento do 
acordado, com rescisão unilateral deste, 



    

operando-se o impedimento de contratar com 
a CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) 
anos 

Ensejar o retardamento da 
execução do objeto 

Advertência Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Fraudar na execução do contrato Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Comportar-se de modo inidôneo Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Cometer fraude fiscal Multa diária de 0,5% 
(cinco décimo por cento) 
do valor da nota fiscal 

Advertência cumulada com multa de 1% (um 
por cento) do valor total do contrato. Quando 
a multa atingir 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, será considerado 
descumprimento do acordado, com rescisão 
unilateral deste, operando-se o impedimento 
de contratar com a CONTRATANTE pelo 
prazo de 02 (dois) anos 

Não mantiver a proposta ou alterar 
o contrato social sem 
comunicação à LICITANTE 
VENCEDORA  

Advertência Impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos  

Não promover o recolhimento das 
contribuições relativas ao FGTS e 
à Previdência Social exigível até o 
momento da apresentação da 
fatura mensal 

Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato 

Deixar de realizar o pagamento do 
salário dos profissionais 
envolvidos no objeto contratado 

Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato 

 

 

 
Maceió/AL, 20 de novembro de 2020. 

Comissão de Licitação 


