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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

Pregão Presencial Nº 01/2017 

Processo número 4262-01.00/17-1 

 

 

 

 

A NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, com sede social na Rua Domingos 

Crescêncio, nº 707, na cidade de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

01.002.140/0001-06, representada por este que a 

subscreve, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar 

 

 

CONTRARRAZÕES 

 

 

em face de ELITE ELEVADORES, nos seguintes termos. 

 

 

 

 

I –  DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ELITE 
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Alega a Recorrente que sua desclassificação é indevida, pois uma 

vez participando do certame licitatório, apresentou projeto que incluía a carga 

correta, tendo em vista a descrição presente nos folders integrantes dos 

documentos necessários a licitação. Ainda, afirma que jamais entregariam 

equipamento com capacidade e potência menor que a solicitada pela 

Administração Pública. Argumentando acerca da tensão de alimentação, aduz 

que os motores disponíveis no mercado são produzidos para receber tensões de 

220V a 440v, não sendo impeditiva a tensão a ser recebida na instalação aqui 

discutida. 

Compulsando a ata que relata o pregão presencial nº 01/2017, 

percebe-se que a ELITE ELEVADORES foi considerada DESCLASSICADA de forma 

CORRETA, pois deixou de atender três requisitos essenciais constantes no edital, tais 

requisitos se encontram dispostos no item 1.1. Ainda, ressalta-se que mesmo após o 

gestor técnico requerer informações e esclarecimentos sobre o produto ofertado 

pela recorrente, não ficaram elucidadas as questões e tampouco restaram 

comprovadas que existia adequação nos folders apresentados.  

 

II – DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA NALC 

 

 

Aduz a recorrente que, com sua desclassificação, a empresa NALC 

restou como inabilitada e se procedeu à fase de negociação. Apresentadas as 

propostas pela empresa, a Administração Pública optou por aquela que achou 

mais vantajosa para o interesse público. Dessa forma, o recurso interposto questiona 

pontos como o porquê da proposta ter sido considerada mais vantajosa, a falta de 

anuência dos fabricantes dos produtos utilizados pela NALC, sobre o material ser 

meramente ilustrativo, e também sobre o registro do profissional David Rogério 

Kamphorst.  

Nesse sentido, pelo comprometimento e pela seriedade dos serviços 

e produtos prestados pela NALC, é necessário que se atente para o fato de que a 

http://www.nalcrs.com/


 

Rua Domingos Crescêncio, 707 – Santana –  Fone / Fax (51) 3223.6039 – CEP 90650-090 – Porto Alegre – RS 

www.nalcrs.com 

Página 3 de 4 

 

empresa atua nesse mercado desde 1995 e sempre trabalha com grande e rigoroso 

padrão de especialização técnica. As alegações feitas pela parte adversa não 

merecem prosperar e são esclarecidas nos termos que seguem: 

 

A) Alega a licitante ELITE que supostamente não foi apresentado estudo técnico que justificasse um 

equipamento mais veloz.  

 

Inicialmente se faz necessário rememorar que a NALC apresentou duas propostas 

durante o pregão presencial: a redução de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no valor total do projeto 

ou a manutenção do valor inicial da proposta com o aumento de velocidade dos elevadores 

instalados. A empresa NALC entende que, neste caso, não seria necessário apresentar cálculo de 

tráfego para justificar tal oferta, uma vez que é de clara conclusão que o ganho técnico na proposta 

ofertada seria inúmeras vezes superior e também mais vantajoso para a administração pública, além 

disso, trata-se de uma fase de negociação entre as partes.  

 

b) A concorrente afirma que os catálogos apresentados são da SECTRON.  

 

Como já mencionado, os produtos representados nos catálogos da empresa NALC 

não são meramente ilustrativos, os equipamentos ali demonstrados são exatamente aqueles que a 

empresa se compromete a entregar. Dessa forma, não há porque questionar tal fato, os 

equipamentos entregues são montados pela NALC.  

 

c) Termo de homologação.  

 

Assevera a licitante concorrente que não consta no edital sobre ‘‘termo de 

homologação’’ e que a empresa Requerente não teria acostado a documentação o atestado de 

anuência. Inicialmente é importante elucidar que a NALC é uma montadora, comprando produtos de 

certas fornecedoras e montando seus próprios equipamentos. Em segundo lugar, destaca-se que os 

produtos comprados dos fornecedores são fabricados para uso exclusivo da NALC, sendo assim, os 

termos de homologação apresentados tem força clara e expressa de anuência dos provedores.  
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d) Registro profissional do Sr. David Rogério Kamphorst  

 

Novamente, a concorrente faz alegação desnecessária e que não produz efeitos 

nos termos do edital aqui discutido. Afirma que o a certidão de registro profissional do Sr. David 

constaria como vinculado desde o ano de 2002, mas que o registro com a empresa é de 2012. 

Embora nenhuma relevância possa se prestar a afirmação contida na ata do Pregão 01/2017 quanto 

ao vínculo do Senhor David Rogério Kampohorst, não ao menos que possa servir como qualquer 

óbice a ora recorrente esclarece-se que inicialmente o mesmo possuía vínculo contratual, e que 

desde o ano de 2012, portanto, há cerca de cinco anos, o possui na condição de empregado com 

CTPS anotada.  

 

III – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, REQUER-SE: 

 

 

A) Que sejam acolhidas as presentes alegações; 

B) Que seja desprovido o presente recurso; 

 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

 

Porto Alegre, 6º de junho de 2017. 

 

___________________________ 

HORÁCIO DIAS DA COSTA 

RG: 80862265.31 
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