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RESPOSTA

Referente ao Processo n.º 4262-01.00/17-1 

Sr. Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS:

Trata-se de manifestação formal do Pregoeiro e Diretor do DCAP, infra-assinado, em face dos recursos administrativos e contrarrazões interpostos pelas duas 
licitantes participantes do Pregão Presencial n.º 01/2017: “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, incluído, ainda, o fornecimento de pesadores de carga e a instalação de aparelhos de ar condicionado (disponibilizados pela AL-RS) em todas as 
unidades, além de fornecimento e instalação de sistema de liberação biométrica em uma delas, conforme especificações técnicas e condições previstas neste 
Edital e seus Anexos”.

De primeiro, releva consignar que este Pregoeiro optou por elaborar resposta única, na qual irá se pronunciar acerca de todos os pontos suscitados pelas 
concorrentes em suas respectivas peças recursais.

1 – DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES:

Neste tópico, interessa apontar que os representantes credenciados de ambas licitantes manifestaram a intenção de recorrer ao final da sessão pública de disputa 
do pregão em epígrafe, nos termos do que dispõe o art. 4º, inc. XVII, da Lei Federal n.º 10.520/2002 (Lei Geral do Pregão), conforme consignado na ata da 
aludida sessão pública (doc. SEI n.º 0703743).

Nesse passo, tanto a licitante LUIZ CARLOS FALLER-ME (ELITE ELEVADORES) quanto a proponente NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
interpuseram suas peças recursais dentro do prazo legal de 3 dias, o que torna seus memoriais rigorosamente TEMPESTIVOS. Igualmente, no que tange às 
suas contrarrazões, a licitante NALC apresentou suas contestações dentro do prazo legal.

Em última instância, por ocasião do exame de admissibilidade procedido por este Pregoeiro, constatou-se que todas as peças recursais e contrarrazões foram 
tempestivamente interpostas.

2 – RELATO PRÉVIO AO EXAME DE MÉRITO:

Isso posto, cumpre assinalar que as duas licitantes, já nominadas, manifestaram a intenção de recorrer em face da decisão do Pregoeiro, a qual foi amparada, 
com efeito, na deliberação de cunho técnico de competência precípua do gestor da demanda (o Coordenador da Divisão de Projetos e Manutenção/DLOG da 
AL-RS, Sr. Cristiano F. Pereira).

De registrar, por oportuno, que o gestor técnico participou de toda sessão pública atinente ao Pregão Presencial n.º 01/2017, tendo atuado decisivamente no que 
toca ao exame técnico das propostas e documentos de habilitação. Tanto assim, que esse exame técnico procedido resultou na desclassificação da até então 
vencedora provisória da disputa de lances, ELITE ELEVADORES, à vista do não atendimento a itens técnicos exigidos no Termo de Referência (TR) e 
repisados no Edital, consoante trecho extraído da ata da sessão, in verbis:

“Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a licitante LUIZ CARLOS FALLER-ME (ELITE ELEVADORES) foi classificada em primeiro lugar, 
pelo preço global de R$ 1.485.200,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais). O Pregoeiro tentou negociação, sem sucesso.

Após, passou-se à etapa de Fase de Julgamento da Proposta Final de Preços, Cronograma Físico-Financeiro (atualizado), Diagrama de Gantt (atualizado), 
Planilha de Dados Técnicos e Manuais/Catálogos Técnicos, relativamente à licitante vencedora provisória da disputa. Para tanto, a aludida documentação foi 
submetida à análise técnica do gestor da demanda, já nominado. Concomitante a isso, disponibilizou-se à licitante vencedora provisória todos os recursos de 
informática a fim de atualizar sua proposta de preços, de acordo com a última oferta procedida, bem assim os demais documentos acima elencados, caso 
necessário. 

No exame técnico efetuado, o gestor da demanda solicitou os seguintes esclarecimentos, em caráter complementar: apontou, primeiramente, a existência de 
três pendências carecedoras de elucidação, quais sejam a informação quanto à máquina de tração, pesador de carga e modelo exato concernente à biometria. 

De sua vez, a vencedora provisória esclareceu o seguinte sobre os pontos inicialmente levantados pelo gestor técnico: fez menção aos catálogos e anteprojetos 
por ela apresentados, indicando, em relação à máquina de tração o modelo ERS-61P0B, consoante catálogo e anteprojeto acostado; quanto ao pesador de 
carga, indicou o modelo DTZZIII-SY; e no que toca à biometria, indicou o modelo SCANSHIP, com leitura digital, conforme catálogo apresentado. Em vista 
dos esclarecimentos prestados pela vencedora provisória, persistiu a dúvida do gestor técnico da demanda em torno dos pontos por ele suscitados. Entendeu o 
gestor, assim, que, conquanto tenha sido arguido o representante legal da licitante Elite acerca de itens carecedores de elucidação, não restou comprovada, a 
seu ver, qual a máquina de tração ofertada e seria ou não compatível à carga, pois no catálogo consta “até 630kg”, sendo que os quatro elevadores públicos 
objeto da presente licitação são de 975kg, no mínimo. Além disso, a voltagem equivale a 220V, no máximo, e o proposto pela licitante Elite corresponde a 
380V. Por tudo isso, posicionou-se o gestor técnico da demanda em favor da desclassificação da vencedora provisória da disputa, ante a ausência de 
comprovação acerca dos pontos por ele suscitados, os quais, no seu entender, deveriam ter constado da documentação apresentada no envelope n.º 1. Com 
fulcro na manifestação técnica do gestor da demanda, ora consignada, o Pregoeiro anunciou aos presentes a desclassificação da licitante Elite, até então 
vencedora provisório da disputa, por ocasião do julgamento final previsto nos subitens 7.17 e 7.18 do Edital.”

Por seu turno, a licitante NALC, alçada que foi à condição de primeira colocada em virtude da mencionada desclassificação da ELITE, após o crivo técnico de 
competência do gestor da demanda, foi classificada à fase de habilitação. Nesse ponto, houve a constatação, por parte do gestor, de que a licitante NALC havia 
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descumprido o disposto no subitem 8.1.4, alínea “d”, do Edital. Ou seja: a citada concorrente indicou como responsável técnico um profissional Arquiteto, 
enquanto que o exigido no citado TR pelo gestor, e repisado no Edital, consistia na indicação de um profissional Engenheiro Civil. No tocante aos demais 
documentos de habilitação, todos foram considerados satisfatórios. Em face do descumprimento acima destacado, a licitante NALC foi inabilitada pelo 
Pregoeiro, subsidiado no parecer técnico do gestor dessa contratação, consoante acima descrito, e, por conseguinte, o certame em trato restou frustrado.

A par do relato acima sintetizado, passa-se ao exame das razões recursais aduzidas pelas duas licitantes, supramencionadas, isto é, do exame de mérito 
relativamente aos recursos e contrarrazões apresentados.

3 - RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LUIZ CARLOS FALLER-ME (ELITE ELEVADORES) E AS RESPECTIVAS 
CONTRARRAZÕES:

Alega a ora recorrente (doc. SEI n.º 0703749), em síntese, que fora desclassificada depois de encerrada a etapa de lances verbais uma vez que não apresentou 
folder contendo a descrição das duas máquinas de tração ofertadas e, ainda, porque a tensão descrita seria somente de 380V. Acerca disso, sustenta que no 
catálogo anexado constou o modelo “ERS” com características e cargas máxima de 630 kg e 1.000 kg, e que, no seu entender, a despeito da foto ilustrativa do 
objeto, a descrição contida no anteprojeto executivo contemplaria e descreveria tecnicamente os dois equipamentos por ela ofertados tal qual o exigido no 
Edital. Contesta a argumentação do gestor técnico desta AL-RS, Engenheiro Cristiano Pereira, de que não poderiam tentar montar e entregar um equipamento 
com a capacidade solicitada instalando uma máquina com menor capacidade de carga, pelos motivos acima esposados. Quanto à questão da tensão de 
alimentação, alega a ora recorrente que não procede o apontado pelo gestor técnico, visto que os motores atuais disponíveis no mercado são fabricados para 
receber tensões de 220V a 440V, razão por que, a seu ver, não seria esse um impeditivo e/ou ponto de dúvida a acarretar a sua desclassificação.

Ao ensejo, a recorrente ELITE, em seus memoriais, para além do acima aduzido, trata de suscitar questões pertinentes à sua concorrente. Senão, vejamos: em 
linhas gerais, atenta para o fato de que a licitante NALC, alçada à condição de próxima classificada justamente em vista de sua desclassificação, e instada que 
foi pelo Pregoeiro a negociar a sua oferta de preços, apresentou duas propostas alternativas: 1) propôs uma redução na ordem de R$ 60.000,00, atendendo na 
íntegra o descritivo técnico contido no Edital; 2) ou, por outra, propôs a manutenção de sua oferta inicial (que equivale ao valor de referência), mas com uma 
melhoria de cunho técnico. Em torno dessa alegada melhoria reside a contestação da ora recorrente, à medida que entende possível não se tratar de um ganho 
efetivo, como também não atender às necessidades desta AL-RS. Isso porque, no seu entendimento, essa proposta de ganho careceria de maior comprovação ou 
estudo técnico. Sustenta que a licitante NALC não apresentou documentação capaz de demonstrar a vantajosidade técnica por ela aventada, o que não ensejaria 
nenhuma segurança a esta Casa. Nesse sentido, a recorrente ELITE se mostra irresignada ante a aceitação do gestor técnico da AL-RS a essa proposta alternativa 
da NALC mesmo sem estudo técnico algum documentado, a seu ver.

De outra parte, a ora recorrente aduz que, no seu entendimento, a licitante NALC não apresentou a declaração de anuência dos fabricantes dos elevadores, 
descumprindo, com isso, o disposto no subitem 8.1.4, alínea “c”, do Edital. Demais disso, alega que na certidão de registro profissional apresentada pela ora 
recorrida, em nome do Sr. David Rogério Kamphorst, consta um vínculo com a NALC desde 26-08-2002, sendo que o registro constante da cópia da carteira 
profissional data de 01-08-2012. Por fim, refere que, no seu entender, os catálogos dos equipamentos apresentados pela ora recorrida são meramente ilustrativos 
e não atendem ao exigido no Edital.

Por todo acima sintetizado, requer o provimento de seu recurso, com o que pleiteia seja anulado o julgamento das propostas com fulcro no art. 49 da Lei de 
Licitações e, por conseguinte, reste cancelado o certame em trato. A fim de consubstanciar tal pedido de cancelamento da licitação, aduz que o objeto em 
questão teria sido, sob a sua ótica, modificado sem a devida concorrência, e que esta AL-RS não poderia saber se o valor efetivamente pago configurar-se-ia no 
melhor valor de mercado.

Nas contrarrazões apresentadas (doc. SEI n.º 0703752), a recorrida NALC, resumidamente, refere ter sido correta, a seu ver, a desclassificação da recorrente 
ELITE, uma vez que deixou de atender a três requisitos essenciais contidos no Edital, estipulados no subitem 1.1 do Anexo I. A esse respeito, atenta para o fato 
de que, mesmo após ter sido instada pelo gestor técnico deste Parlamento a elucidar e dirimir dúvidas quanto aos equipamentos ofertados, a ora recorrente não 
esclareceu tais questões, no entendimento da recorrida, e tampouco restou comprovada a adequação dos folders apresentados pela licitante ELITE em cotejo 
com o exigido no instrumento convocatório. 

No que tange às duas propostas alternativas formuladas pela ora recorrida, defende-se quanto ao aduzido pela ELITE reiterando ter apresentado duas opções: 
redução da oferta inicial na ordem de R$ 60.000,00, ofertando equipamento nos exatos termos especificados no Edital; ou, de outra parte, manutenção do valor 
de sua oferta inicial, mas com um ganho técnico em relação à velocidade dos elevadores a serem instalados. Sobre essa última oferta, afirma que, no seu 
entendimento, não seria necessário apresentar cálculo de tráfego para justificar essa possibilidade, visto ser clara a conclusão acerca do ganho técnico. Segundo 
sustentado pela ora recorrida, essa sua oferta seria inúmeras vezes superior e mais vantajosa a esta AL-RS. De mais a mais, aponta tratar-se de uma negociação 
entre as partes, já que apresentou proposta inicial tal qual exigido no Edital.

Já com respeito aos catálogos por ela apresentados, assevera não serem meramente ilustrativos, tal como aduzido pela ora recorrente, mas sim a demonstração 
do que efetivamente se compromete a entregar a esta Casa. Refere, ainda, que os equipamentos da marca SECTRON constantes da proposta serão montados por 
ela.

Em referência ao termo de homologação apresentado para fim de atendimento ao subitem 8.1.4, alínea “c”, do Edital, contesta a assertiva da recorrente ELITE, 
aduzindo ser a NALC uma montadora que adquire equipamentos de certos fabricantes e efetua sua própria montagem. Além do mais, sustenta que os 
equipamentos por ela adquiridos são fabricados para uso exclusivo seu, motivo pelo qual, a seu ver, os termos de homologação apresentados têm força expressa 
e clara de anuência dos fabricantes respectivos.

Quanto ao ponto suscitado pela recorrente no tocante ao registro do profissional Sr. David Rogério Kamphorst, assevera que tal fato não possui relevância 
alguma relativamente ao que fora exigido no Edital da licitação em comento. Ainda assim, esclarece que tal profissional possuía vínculo contratual desde 2002, 
mas desde 2012 passou à condição de empregado da recorrida, com anotação dessa registro em sua Carteira de Trabalho.

A par do resumo das alegações, tanto da ora recorrente, quanto da ora recorrida, submeteu-se a questão ao gestor técnico dessa contratação – o Coordenador da 
Divisão de Projetos e Manutenção/DLOG, conforme despacho SEI n.º 0703761, solicitando manifestação formal deste a respeito da questão posta.

Em resposta, obtivemos o seguinte posicionamento (trecho extraído da manifestação formal do gestor da demanda em tela – doc. SEI n.º 0704250):

“2- Recurso da empresa ELITE ELEVADORES (doc. SEI 0703749) quanto à sua DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA e requerendo a 
INABILITAÇÃO da empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (doc. SEI 0703746).

A empresa argumenta, em sua Defesa, que independentemente da foto ilustrando o objeto, a descrição do anteprojeto executivo contempla e descreve os dois 
equipamentos conforme citado no Edital, dentre outras argumentações. Cabe registrar, que além das informações já acostadas no item anterior, este Gestor 
questionou publicamente ao Sr. LUIS CARLOS FALLER, representante da empresa, quanto a qual a versão do motor da proposta, tendo obtido a resposta 
tácita de que era o constante na Planilha de Dados (onde consta apenas ERS) e nos anteprojetos, onde se lê: ERS 61PO. Repetiu quando da insistência deste 
Gestor que o motor a utilizar seria o ERS 61PO. O catálogo da empresa ERS, acostado aos autos no envelope 1 da empresa e reproduzido junto à trechos dos 
anteprojetos na sequência deste Despacho (doc SEI 0704721), mostra capacidade de carga de 630Kg, não havendo no referido catálogo outro modelo com 
capacidade maior. Mesmo com o prazos para Recurso e Contrarrazões, a empresa não acostou informações técnicas ou catálogos trazendo informação distinta 
ao já constante nos autos e causadora da Desclassificação, apenas argumentações sem provas documentais.
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Mantenho a manifestação inicial pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa Elite Elevadores, considerando o não atendimento ao Edital quanto à 
capacidade de carga.

Quanto às argumentações em relação à voltagem, o apontamento no momento do certame se deu para ajustes, em caso de reforma da posição inicial, inserção 
de catálogos e comprovações técnicas documentais que viabilizassem o uso do motor citado.

Em relação à INABILITAÇÃO PARCIAL da empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, argumenta apenas quanto à Certidão de Registro Profissional 
e tempo de vínculo do Arquiteto David Rogério Kamphorst, além de questões quanto a falhas nos catálogos apresentados pela NALC ("meramente 
ilustrativos") e à falta de Declaração de Anuência dos Fabricantes. No que tange ao primeiro dos três aspectos citados, trata-se de prazos e características da 
vinculação do profissional Arquiteto e Urbanista com a empresa, em nada afetando o certame, estando esse aspecto respaldado por Certidão do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS); pelo Improvimento do Recurso. Com referência aos catálogos serem meramente ilustrativos, foi informado ainda durante 
o certame de que os mesmos são complementares às informações das planilhas, para verificação de informações extras a marcas/modelos, por exemplo, de tal 
forma que o motor ofertado está descrito com marca/modelo na Planilha de Dados Técnicos e pode ser conferida a capacidade de carga e velocidades 
ofertadas no catálogo da fabricante. Dessa forma, considerando que as informações necessárias constam na Planilha de Dados Técnicos e as complementares 
estão nos catálogos e folderes, manifesto-me pelo Improvimento do Recurso sob esse aspecto também.

Por sua vez, cabe esmiuçar a questão relativa à Declaração de Anuência dos Fabricantes, as quais não foram apresentadas pela empresa NALC COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LTDA, mas sim uma sequência de Termos de Homologação entre a Licitante e seus fornecedores por encomenda. Argumentou a empresa NALC, 
através de seu representante, que muitos dos componentes são fabricados para si, conforme suas determinações e homologações dos padrões dos itens, 
resultando nos Termos de Homologação que apresentou, pois estariam os componentes fabricados com placas e selos da NALC, cujo registro consta como 
montadora de equipamentos. Em que pese entender o questionamento da empresa ELITE e as argumentações da empresa NALC, é evidente que estes Termos 
de Homologação não constam no Edital e não foram objeto de impugnação ao mesmo, o que ao nosso ver é uma falha administrativa da empresa NALC que 
leva ao imbróglio que se apresenta. Registro que a decisão para tal tema é de cunho de posicionamento jurídico, mas tecnicamente a argumentação em defesa 
da empresa NALC é procedente, segundo a análise efetuada da questão estritamente técnica.

Em tempo, cabe registrar que a proposta da empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA foi analisada nos termos do Edital, de forma absolutamente 
igual à efetuada para da empresa ELITE ELEVADORES, considerando a velocidade mínima de 60m/min ou 1m/s. Tendo ai sido considerada Classificada. 
Apenas após a manifestação pela aceitação da proposta e classificação, a empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ofertou vantajosidade para esta 
Casa Legislativa, que seria a ampliação da velocidade para até 120m/min ou 2m/s, de forma a se aproximar dos atuais 150m/min ou 2,5m/s de velocidade dos 
elevadores em uso. Por esta razão, de elevar a velocidade, a alternativa foi considerada vantajosa, posto que velocidade é fator que é de extrema relevância na 
formação de preços e diretamente vinculada aos fluxos de passageiros ideais, sendo que ficou constando em Ata do Pregão Presencial que todos os ajustes 
necessários ocorreriam a cargo da Licitante e de seus quadros técnicos e que tudo deveria constar detalhadamente nos Projetos Executivos a serem 
apresentados logo após a Contratação, caso confirmada. Desta argumentação, extrai-se que não ocorreu alteração do OBJETO, pois a proposta analisada foi 
idêntica a ele, com uma oferta de vantajosidade tecnológica tendo sido efetuada na sequência. Pelo Improvimento deste item.

3- Contrarrazões da empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (doc. SEI 0703752) quanto ao Recurso da empresa ELITE ELEVADORES.

As informações acostadas nas contrarrazões repisam os itens já abordados acima, no tópico 2.

Cabe registrar que a empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA reitera que os componentes são produzidos para si, sob encomenda, para que esta 
efetue as montagens, razão de que os Termos de Homologação serem, no seu entendimento, de "...força clara e expressa de anuência dos provedores" (grifo 
nosso). Complementarmente, pode ser acrescentando que se há um produto padronizado e homologado, o fabricante o faz sob encomenda e o entrega para 
instalações, muitas delas com Atestados de Capacidade Técnica e Certidões decorrentes, emitidas por clientes e Conselhos de Classe, entendemos que é, sim, 
uma conformidade quanto às condições requeridas. Contudo, repiso o que acima registrei, não constou no Edital tal faculdade e não ocorreu impugnação 
sobre esse tópico.  A decisão para tal tema é de cunho de posicionamento jurídico, mas tecnicamente a argumentação da empresa NALC é procedente, o que 
levaria à HABILITAÇÃO, segundo a análise efetuada desta questão de forma apartada, caso possível aos olhos dos dispositivos legais e dos setores 
competentes para tal.” 

(grifos no original)

4 - RECURSO E CONTRARRAZÕES INTERPOSTOS PELA LICITANTE NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-ME:

Em sua peça recursal (doc. SEI 0703746), a ora recorrente NALC relata, em linhas gerais, as ocorrências atinentes à sessão pública de disputa da licitação sob 
exame, ocorrida no dia 29-05-2017. Atenta para o fato de que, após a desclassificação de sua oponente, ante a constatação por parte do gestor técnico da 
indicação de uma máquina de tração incompatível com a carga e, ainda, em virtude da discrepância entre a voltagem ofertada pela ora recorrida ELITE e a 
prevista no Edital, foi alçada à condição de melhor classificada, tendo passado à etapa de habilitação. Nesse passo, assevera ter sido inabilitada porquanto não 
indicou como responsável técnico um Engenheiro Civil, tal qual exigido no Edital, mas sim um Arquiteto. Acerca disso, traz a lume a legislação pertinente aos 
profissionais de engenharia e arquitetura, qual seja a Lei Federal n.º 5.194/66 (Lei do CREA), fazendo menção específica ao art. 7º de tal diploma, com o escopo 
de apontar a equiparação existente entre os profissionais engenheiros civis, arquitetos e, ainda, engenheiros agrônomos. Cita, ainda, o art. 1º da Resolução n.º 
218/73 do CONFEA, que dispõe acerca das atividades passíveis de fiscalização pelos profissionais acima nominados. Sustenta, pois, que a apresentação de 
arquiteto em lugar de engenheiro civil, no seu entendimento, não representa diferença técnica alguma, mormente pelo fato de possuírem atribuições análogas, 
seja do ponto de visto legal, seja do ponto de vista prático. A fim de embasar mais fortemente sua linha de argumentação, faz menção, outrossim, ao que dispõe 
o art. 12 da Lei Federal n.º 8.666/93, com a finalidade precípua de firmar sua posição na linha de que sua inabilitação, somente por esse motivo, configuraria 
uma punição descabida, a seu ver. Em suma, reitera seu entendimento em favor da equivalência entre os profissionais engenheiro civil e arquiteto, considerando, 
assim, injusta a sua inabilitação do certame por essa razão.

De sua vez, no que diz respeito à desclassificação da ora recorrida, alega a recorrente não ser possível a licitante ELITE oferecer a esta AL-RS equipamentos nas 
exatas características previstas no Edital. Chama atenção para o fato de que os questionamentos procedidos pelo gestor técnico deixaram evidente tratar-se o 
projeto apresentado pela ora recorrida, na sua visão, eivado de falhas e discordâncias com aquele demandado.

Com respeito aos pontos suscitados pela licitante ELITE em desfavor da ora recorrente, esta, ao ensejo de seu arrazoado em sede de recurso, tratou de apresentar 
sua contestação, o que foi já foi objeto de enfrentamento no item 3 da presente manifestação, o qual abordou o recurso interposto pela licitante ELITE, as 
contrarrazões da concorrente NALC e a resposta técnica de competência do gestor da demanda em comento. Por conta disso, transcreve-se, a seguir, a 
manifestação da ora recorrente em torno desses aspectos:

“Manifestando intenção de recorrer, a licitante ELITE fez questionamentos sobre alguns pontos da proposta oferecida pela empresa NALC, que apenas a título 
argumentativo, passamos aos devidos esclarecimentos nos termos a seguir: 

1. 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 
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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. 

2. 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. 

3. 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 dos 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. 

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.

Ao final, a ora recorrente requer a reforma da decisão em favor de sua inabilitação, e, de outra parte, pleiteia a manutenção da desclassificação de sua oponente.

Importa registrar que a concorrente ELITE não encaminhou contrarrazões.

Tendo em vista as alegações da proponente NALC, acima sintetizadas, reportamo-nos à manifestação formal do gestor técnico a esse respeito, a qual 
colacionamos a seguir:

“1- Recurso da empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (doc. SEI 0703746) quanto à sua INABILITAÇÃO PROVISÓRIA e requerendo a 
manutenção da DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ELITE ELEVADORES.

A empresa recorre no sentido de reformar sua INABILITAÇÃO PROVISÓRIA para a situação de HABILITADA, afirmando e trazendo legislação quanto à 
equivalência legal das atuações de engenheiros civis e arquitetos para a responsabilidade técnica sobre as obras físicas de adaptações necessárias nas caixas 
de corrida dos elevadores, vãos de portas, dentre outros itens. Argumenta, citando ainda a Lei 5.194/1966 e a Resolução n.º 218/1973 do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), que as responsabilidades e capacidades são semelhantes, conforme atribuições legais. Na documentação acostada aos 
autos (doc. SEI 0703740), há para o profissional Arquiteto e Urbanista dos quadros da empresa, Atestados de Capacidade Técnica, Certidões e comprovações 
de serviços afins com o requerido no Contrato Objeto do Pregão Presencial n.º 01/2017. 

Não consta no Recurso da empresa, mas se faz necessário que seja citada, a alteração legal que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Lei 
12.378/2010, a qual passou a regular as atividades de Arquiteto e Urbanista, que em seus Artigo 2.º, incisos II e XII, atribui condução de obras, execução e 
instalação, também a esta categoria, e quanto aos campos de atuação de forma mais abrangente que o texto original de 1966, acima citado, no Parágrafo 
Único, Inciso VIII (..."dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas").

Havendo nos autos documentos comprobatórios da capacidade do profissional Arquiteto e Urbanista, constando na legislação vigente as atribuições técnicas 
inerentes à profissão, considero viável e tecnicamente correto que a condição inicial seja reformada e, sob este aspecto, a empresa passe à condição de 
HABILITADA.

Em relação à Desclassificação da empresa Elite Elevadores, utilizou argumento semelhante à manifestação deste gestor quando da análise dos documentos do 
Envelope 1 da referida empresa, no qual a Planilha de Dados Técnicos e os dois anteprojetos apresentados indicam a utilização do motor ERS (sem modelo) e 
ERS 61PO, sendo que o Catálogo da empresa ERS, constante no envelope e acostado aos autos, indica que tal modelo tem capacidade de carga na ordem de 
630 Kg, incompatível com os 975kg mínimos necessários para tráfego dos elevadores 1, 2, 3 e 4. Nestes termos, mantenho a manifestação inicial da data do 
certame, registrando posição pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa Elite Elevadores.

A seguir, a empresa antecipa defesa quanto a falhas apontadas pela empresa Elite, sobre as quais irei manifestar-me no item abaixo, sobre o recurso.”

(grifos no original)

Quanto às contrarrazões apresentadas pela licitante NALC (doc. SEI 0703752), impende sublinhar que foram tratadas já no tópico 3 da presente manifestação, 
concernente ao recurso interposto pela ELITE. Inclusive, com a transcrição da manifestação técnica do gestor da demanda também no que toca às contrarrazões 
da NALC. Em face disso, reportamo-nos ao item 3 com relação às contrarrazões da ora recorrente.

5 – MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO SOBRE TODO O EXPOSTO:

Previamente à manifestação deste Pregoeiro em relação aos recursos e contrarrazões interpostos, imperioso consignar, uma vez mais, que tanto a decisão em 
favor da desclassificação da licitante ELITE ELEVADORES quanto a deliberação na esteira de inabilitar a concorrente NALC, procedidas pelo Pregoeiro infra-
assinado na sessão pública do Pregão Presencial n.º 01/2017, ocorrida no dia 29-05-2017, foram subsidiadas, com efeito, no exame e manifestação de caráter 
técnico de competência do gestor dessa contratação, como dito alhures (vide ata da sessão da aludida licitação – doc. SEI 0703743). Sublinhe-se que, a nosso 
ver, sequer poderia ter sido de outra maneira, haja vista estar o escopo em trato revestido de uma série de detalhamentos e especificações de cunho 
eminentemente técnicos, os quais fogem à alçada do Pregoeiro e demandam, por evidente, o necessário conhecimento técnico a respeito. Veja-se, nessa esteira, 
que o gestor dessa contratação é servidor desta Casa ocupante do cargo de Engenheiro.

A contrario sensu, leviana e despropositada seria toda e qualquer deliberação deste Pregoeiro em torno de aspectos atinentes à seara técnica sem o devido 
respaldo do gestor técnico, supracitado. Mormente se levarmos em conta a complexidade da contratação em questão, bem assim a monta a ser despendida na sua 
consecução.
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Igualmente, no que importa à presente manifestação formal do Pregoeiro em face das razões recursais encaminhadas pelas duas licitantes participantes do 
Pregão acima mencionado, este contou, por evidente, com essencial subsídio do gestor técnico, sobretudo porquanto a maior parte das questões e pontos 
suscitados dizem respeito à seara técnica, visto ter sido preponderante, como visto, tanto na desclassificação quanto na inabilitação promovidas na sessão do 
certame, supramencionada.

Feito o necessário registro acima, passa-se, a seguir, à manifestação quanto ao mérito.

No consistente às razões recursais formuladas pelas licitantes ELITE e NALC, bem como às contrarrazões apresentadas pela concorrente NALC e, outrossim, à 
vista da manifestação técnica formalizada pelo gestor dessa contratação sobre todos os pontos suscitados nas destacadas peças, temos a pontuar o que segue:

a) No tocante à desclassificação da licitante ELITE, decorrente do descumprimento a requisitos de ordem técnica exigidos pelo gestor no TR e repisados, pois, 
no Edital do Pregão Presencial n.º 01/2017, valemo-nos, tal qual ocorrido na sessão pública já destacada, da posição técnica do Engenheiro desta Casa, Sr. 
Cristiano Ferreira Pereira, a fim de aquiescer a sua manifestação no sentido de que seja mantida a desclassificação da licitante ELITE. Sobretudo à vista do não 
atendimento a quesitos técnicos estipulados no TR e repetidos no Edital. Vale dizer, após ser, por diversas vezes, instado pelo gestor técnico no decorrer da 
sessão pública a elucidar a capacidade de carga do equipamento ofertado, ante a constatação da insuficiência de tal informação nos catálogos técnicos 
apresentados, o representante legal da ELITE não conseguiu demonstrar o cumprimento ao exigido. Ou seja: restou cristalino no decorrer da sessão que o 
modelo de equipamento ofertado pela então vencedora provisória da disputa, ELITE, não atendia ao exigido pelo gestor sob o prisma técnico.

Acerca desse ponto em particular, convém assinalar que a disputa anterior pertinente a esse escopo (Pregão Eletrônico n.º 08/2017) restou revogada pela 
autoridade competente deste Poder Legislativo, sendo um dos fatores preponderantes, e que instruíram tal deliberação, o cuidado e a preocupação da alta 
Administração desta Casa precipuamente no que concerne às especificações técnicas. Nessa linha, tratou-se de refinar e aprimorar sobremaneira, dentre 
outras, as exigências de cunho técnico.

Diversamente do exigido na licitação anterior à presente, desta feita cuidou-se de exigir na seara técnica, por exemplo: 1) envio obrigatório, por parte das 
licitantes, juntamente com a proposta de preços, de folders e catálogos/descritivos técnicos, com o condão de permitir ao gestor da demanda aferir o atendimento 
pleno ao exigido no TR e repisado no Edital; 2) preenchimento e envio, também junto com a proposta de preços, de uma planilha de dados técnicos (conforme 
modelo confeccionado pelo gestor e inserido como anexo ao edital) atinente aos equipamentos ofertados, capaz de demonstrar de forma clara todo o 
detalhamento técnico necessário à consecução do escopo objeto da contratação em tela. A mais disso, passou-se a exigir, em sede de habilitação técnica, 
atestados de prestação anterior mais condizentes ao vulto do escopo em trato. Bem assim, exigiu-se, também em sede de habilitação do certame, a indicação de 
ao menos dois responsáveis técnicos da área de engenharia (com registro válido expedido pelo órgão de classe competente). Ainda, cuidou o gestor de exigir no 
TR (exigência essa repisada no instrumento convocatório) a apresentação de declaração de anuência do fabricante dos equipamentos, no caso de não ser a 
licitante a fabricante destes. Além de outras exigências já presentes no pregão anterior e repisadas no atual.

Importante ressaltar que todos esses aprimoramentos procedidos tiveram por finalidade propiciar maior segurança jurídica e técnica a este Poder 
Legislativo, haja vista tratar-se de uma contratação vultosa e de grande repercussão no dia a dia das atividades realizadas nesta Casa Legislativa, 
principalmente por envolver a modernização total de todos os elevadores situados no Palácio Farroupilha.

A ponderação acima aduzida tem o intuito de sublinhar a importância da aferição procedida pelo gestor relativamente aos manuais/catálogos técnicos 
apresentados pelas licitantes. Em outras palavras, tratou-se de documento obrigatório e parte essencial da etapa de julgamento final de proposta, estipulado no 
subitem 7.17 do Edital (e diga-se: mencionado em outras partes do aludido instrumento convocatório, com a finalidade de chamar atenção quanto à necessidade 
de apresentação de tal documento).

Em última instância, a ausência da comprovação de atendimento à exigência técnica contida no Edital, tal como apontado pelo gestor na sessão do pregão e 
reiterado na sua manifestação formal, é, com efeito, razão suficiente a fim de manter a desclassificação da licitante ELITE em virtude dessa falta. Por 
conseguinte, este Pregoeiro julga improcedentes os motivos aduzidos no recurso interposto pela ELITE, subsidiado, para tal, no pronunciamento formal do 
gestor técnico na presente etapa recursal.

b) Com respeito aos pontos suscitados pela licitante ELITE em desfavor da concorrente NALC, temos a aduzir o seguinte:

b.1) Sobre as propostas alternativas formuladas pela licitante NALC:

A respeito desse ponto específico, tratou-se, efetivamente, de proposta alternativa trazida a lume pela licitante NALC em sede de negociação com este 
Pregoeiro, sob o argumento de que representaria um ganho técnico a esta AL-RS. Frise-se que essa rodada de negociação somente foi aberta após concluída a 
desclassificação da licitante ELITE, que até então figurava como vencedora provisória da disputa. De toda sorte, deliberou-se na linha de o gestor efetuar o seu 
exame técnico tal como o fez em relação à licitante ELITE. Ou seja: em que pese a proposta de ganho técnico apresentada, cuidou o gestor de examinar a 
proposta original apresentada pela licitante NALC, juntamente com os demais documentos integrantes do envelope n.º 1 desta. Uma vez concluído o julgamento 
de caráter técnico, com a posição do gestor em prol da classificação da concorrente NALC, diante da constatação de pleno cumprimento às exigências técnicas 
estabelecidas no Edital, o gestor adentrou o mérito da proposta dita mais vantajosa suscitada pela NALC.

Nesse passo, impende anotar que, no entender do gestor da demanda, tratou-se, com efeito, de uma oferta que redundaria em ganho técnico a esta AL-RS, sendo 
possível, segundo asseverado pelo gestor, aferir a viabilidade de tal ganho técnico a partir dos catálogos acostados pela licitante NALC (essa assertiva do gestor 
restou consignada na ata da sessão, após indagação do Pregoeiro ao gestor e confirmação de sua parte quanto a isso). Ainda assim, o gestor fez questão de 
registrar que responsabilidade pela viabilidade do ganho técnico em termos de velocidade dos elevadores, tal como ofertado por esta, seria, por evidente, da 
NALC, sem que isso viesse acarretar qualquer espécie de acréscimo financeiro à AL-RS, no que obteve a expressa concordância de parte do representante legal 
dessa licitante. Sendo assim, houve a aceitação de nossa parte à oferta apresentada pela NALC, sobretudo em prol da vantajosidade a esta Casa.

Ante o endosso do gestor técnico à oferta de ganho técnico a este Poder, não vislumbramos qualquer impeditivo técnico e/ou legal capaz de contraindicar a 
aceitação realizada à proposta trazida à baila pela licitante NALC. É dizer, tratou-se, como visto, de um ganho em termos técnicos, o que vai ao encontro do 
princípio da vantajosidade, nos termos do que preconiza o art. 3º do Estatuto das Licitações. Com efeito, é dever do agente público, mormente se revestido da 
atribuição de Pregoeiro, primar pelo indelével interesse público. Transpondo-se essa incumbência de caráter funcional ao ponto ora em discussão, plenamente 
crível inferir-se, na nossa concepção, que tanto o Pregoeiro quanto o gestor técnico agiram de forma absolutamente responsável e proativa, buscando a todo 
pano a proposta mais vantajosa a esta AL-RS ao aceitar a proposta de ganho da licitante NALC, em estrita consonância, outrossim, com o princípio da 
eficiência.

Ademais, não há que se falar em alteração de objeto, tal como aventado pela recorrente ELITE, sobretudo a ponto de dar ensejo ao cancelamento da licitação 
somente em face disso. Logo, de ser refutado sobejamente tal requerimento cogitado por tal licitante em sua petição recursal, visto que, em última análise, a 
proposta de ganho foi endossada pelo gestor da contratação, com a aferição de sua viabilidade a partir dos catálogos técnicos apresentados já na sessão pública 
do pregão em questão.

b.2) Sobre o termo de homologação a fim de comprovar o disposto no subitem 8.1.4, alínea “c”, do Edital:

Quanto a esse tópico, de sublinhar, primeiramente, a posição adotada pelo gestor técnico já na sessão ocorrida no dia 29-05-2017. Veja-se que naquela ocasião, 
o gestor, ao examinar a exigência técnica prevista na alínea “c” do subitem 8.1.4 – qual seja a de apresentação da declaração de anuência do fabricante dos 
equipamentos, não sendo as próprias licitantes as fabricantes dos elevadores por ela ofertados –, o gestor indagou a proponente NALC e após os esclarecimentos 
prestados, posicionou-se em favor da aceitação do termo de homologação por ela acostado. Tanto assim, que a inabilitação da aludida concorrente se deu 
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unicamente pela indicação de profissional arquiteto como responsável técnico, sendo que a exigência contida no TR e repisada no Edital consistia na indicação 
de um engenheiro civil. Diga-se, por oportuno, que o entendimento deste Pregoeiro foi o mesmo naquela oportunidade, ou seja, o de que o documento 
apresentado pela licitante NALC supria o exigido na alínea “c” do subitem 8.1.4. 

Por ocasião da manifestação formal do gestor já em sede recursal, este reiterou seu endosso ao termo de homologação apresentado, sob o prisma técnico, bem 
assim às explicações da recorrida em suas contrarrazões, motivo pelo qual entendeu ser improcedente o recurso da ELITE sobre esse ponto específico. Contudo, 
fez a ressalva de que sua aquiescência ao documento apresentado seu deu sob o ponto de vista técnico, sem adentrar, contudo, o exame sob o prisma jurídico, o 
qual, no âmbito deste Parlamento, está a cargo da Procuradoria.

Isso posto, este Pregoeiro corrobora o posicionamento firmado pelo gestor técnico acerca do termo de homologação apresentado pela recorrida NALC. A esse 
respeito, importante realçar o seguinte: o cerne da inclusão da exigência de declaração de anuência do fabricante no TR e, por conseguinte, no Edital da licitação 
em trato, reside em resguardar esta AL-RS de que as licitantes, não sendo elas as fabricantes dos equipamentos ofertados, contam com o aval desta no que toca 
ao equipamento, à sua instalação e à sua manutenção em garantia. Tem o condão, ademais, de salvaguarda a este Poder Legislativo em torno dos equipamentos e 
da anuência firmada pelos fabricantes destes relativamente às licitantes participantes da disputa.

Nesse passo, a nomenclatura dos documentos apresentados não é, com efeito, fator preponderante, mas sim o seu conteúdo, em que pese a referência contida na 
alínea “c” do subitem 8.1.4 à “declaração de anuência do fabricante”. A relevância está, pois, na aferição quanto à aquiescência do fabricante, a partir de um 
documento firmado por este - e, frise-se, que isso ocorreu em relação ao denominado “termo de homologação” apresentado pela ora recorrida. Daí porque nossa 
posição no sentido de julgar improcedente a alegação da recorrente ELITE, tal como já o fez o gestor dessa contratação. De todo modo, vale consignar a 
ressalva procedida pelo gestor acerca de tal exame sob o prisma jurídico, razão por que pedimos especial atenção à douta Procuradoria deste Parlamento quando 
do exame jurídico de sua competência exclusiva, a ser procedido na fase recursal em comento.

b.3) Sobre a divergência da data de vínculo em relação a um dos responsáveis técnicos indicados pela NALC, Sr. David Rogério Kamphorst:

No concernente a esse ponto, conquanto a manifestação formal do gestor técnico já tenha elucidado e dirimido suficientemente a questão posta, assim como as 
contrarrazões apresentadas pela recorrida sobre o ponto ora em discussão, permitimo-nos apenas referendar o já aduzido. Em outras palavras, a divergência de 
datas assinalada pela recorrente ELITE, segundo a qual a data inicial de vínculo entre o profissional acima nominado e a ora recorrida, constante do seu registro 
profissional, corresponde ao ano de 2002, e a contida na CTPS de tal profissional, por sua vez, remete ao ano de 2012, não implica, por si só, qualquer 
impedimento ou comprometimento no que importa à licitação em trato. Ainda assim, pelas explicações contidas nas contrarrazões da NALC, nota-se que havia 
um vínculo inicial entre em ambos desde 2002, e que tal condição foi alterada, a ponto de, a partir de 2012, o destacado profissional figurar no quadro de 
empregados da licitante, com registro disso em sua CTPS. Simples assim. Daí porque, sem maiores delongas, entende este Pregoeiro que não merece nenhuma 
acolhida o recurso da ELITE relativamente ao ponto ora vergastado.

c) Quanto ao recurso interposto pela NALC em face de sua inabilitação, decorrente da indicação de profissional arquiteto como um dos seus responsáveis 
técnicos, diversamente da previsão de engenheiro civil contida no TR e repisada no subitem 8.1.4, alínea “d”, do Edital, tal recorrente, como visto, sustenta a 
equivalência de competências entre ambos. Para tanto, colacionou em sua petição recursal dispositivos constantes da Lei Federal n.º 5.194/66 (Lei Nacional do 
CREA – Conselho de Engenharia e Agronomia) e de Resolução do CONFEA, a fim de demonstrar que, a seu ver, ambos profissionais possuem as mesmas 
prerrogativas legais no que consiste à responsabilidade técnica em serviços tais como o escopo da licitação em trato.

Acerca disso, o gestor técnico deste Parlamento (que, aliás, ocupa o cargo público de Engenheiro nesta AL-RS), em sua manifestação formal, reconheceu 
assistir razão à recorrente quanto a esse ponto em particular. Nesse diapasão, trouxe a lume as disposições contidas na aludida Lei Nacional do CREA e na Lei 
Federal n.º 12.378/2010 (Lei Nacional do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo) com o intuito de asseverar serem, com efeito, equivalentes as 
competências de engenheiro civil e arquiteto, mormente com vista ao encargo de responsável técnico no escopo em tela. Em virtude disso, posiciona-se em 
favor da procedência do recurso da NALC sobre esse ponto e, via de consequência, reconhece a necessidade de sua reabilitação no certame em tela.

Pois bem, à vista da manifestação técnica do gestor dessa contratação no sentido de endossar os argumentos esposados pela NALC em sede recursal, este 
Pregoeiro procedeu, em sede preliminar, ao cotejamento entre os aludidos diplomas nacionais, os quais dispõem sobre os profissionais engenheiro civil e 
arquiteto e suas respectivas competências. Prima facie, infere-se haver, efetivamente, competência análoga de ambos profissionais no que concerne à 
responsabilidade técnica para serviços tais como o objeto da presente licitação.

A fim de consubstanciar tal ponderação, colaciona-se, a seguir, os dispositivos pertinentes in casu, esculpidos nos Estatutos Nacionais do CREA e do CAU:

“LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. (Lei do CREA)

SEÇÃO IV

Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades

Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da 
produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;

f) direção de obras e serviços técnicos;

g) execução de obras e serviços técnicos;

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de 
suas profissões.

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. (Lei do CAU)

Art. 1º O exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta Lei. 

Atribuições de Arquitetos e Urbanistas 
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Art. 2º As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 

V - direção de obras e de serviço técnico; 

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; 

VII - desempenho de cargo e função técnica; 

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade; 

X - elaboração de orçamento; 

XI - produção e divulgação técnica especializada; e 

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.” 

Veja-se, com fulcro nos ditames legais acima, que se equiparam, de fato, as atribuições de engenheiros civis e de arquitetos, o que se pode inferir a partir do 
exame acurado à luz dos diplomas de abrangência nacional do CREA e do CAU.

Nessa toada, trazemos à colação, outrossim, parecer jurídico lavrado pela Procuradoria desta AL-RS em processo diverso mas de escopo similar ao presente, 
especificamente em relação ao ponto em que discorre sobre a responsabilidade técnica na seara de engenharia, dada a pertinência que há com o tema ora em 
debate. Vejamos: trata-se da Promoção 36.390/2017, lavra da Procuradora Liliane Ladwig Muller, em que aborda, dentre outros aspectos, a exigência de 
indicação de engenheiro civil ou arquiteto como responsável técnico das licitantes, em sede de habilitação técnica, salientando serem ambas plausíveis e 
aceitáveis, conforme trechos transcritos a seguir:

“No entanto, necessário apontar que o Termo de Referência merece alguns pequenos reparos, que consequentemente irão alterar também as Minutas de Edital 
e de Contrato. Tais correções deverão ser realizadas pelo setor competente, não restando obrigatório, após as alterações, o retorno do processo ao exame 
desta Procuradoria, salvo se surgirem novas indagações. Seguem, assim, os seguintes apontamentos:

(...)

7. alterar o subitem 5.1.21 para prever a possibilidade de indicação de arquiteto como responsável técnico, por tratar o objeto da licitação de atividades 
comuns a engenheiros e arquitetos, nos termos da Lei Federal n.º 12.378/2010, a qual regulamentou o exercício da arquitetura e urbanismo e criou os 
CAUs (Conselhos Federal e Regionais de Arquitetura e Urbanismo);”

(grifo nosso)

Nota-se, portanto, que em procedimento licitatório atinente a escopo semelhante ao presente, o órgão jurídico deste Poder Legislativo asseverou a viabilidade de 
as licitantes indicarem engenheiro civil ou arquiteto, à sua escolha, em estrita sintonia com os dispositivos legais supracitados, no bojo da legislação nacional do 
CREA e CAU.

Ademais, parece-nos, salvo engano, que o primordial na contratação decorrente da licitação em curso, reside, também, na exigência de indicação de profissional 
da área mecânica como responsável técnico, porquanto são eles os profissionais habilitados a responsabilizarem-se tecnicamente pelas atividades de projeto, 
instalação, inspeção, laudo técnico e manutenção de elevadores e escadas rolantes, nos termos do que dispõem a Resolução n.º 218/73 c/c a Decisão Normativa 
n.º 36/91, ambas de competência do CONFEA. A esse respeito, de registrar que o gestor técnico, acertadamente, no nosso entender, incluiu no TR (repisado 
depois no Edital), dentre os responsáveis técnicos a serem indicados pelas licitantes, profissional da área de mecânica, o que confere a devida salvaguarda a esta 
AL-RS, à luz das destacadas normativas aplicáveis in casu. Sublinhe-se, a propósito disso, que a recorrente indicou, dentre os seus responsáveis técnicos, um 
engenheiro mecânico, cumprindo, assim, a exigência técnica editalícia.

Para consubstanciar a ponderação acima, traz-se à baila, a título meramente exemplificativo, o Edital n.º 76/2011 do Poder Judiciário do RS, tendo por objeto a 
aquisição, instalação e manutenção de elevador, visando demonstrar que em tal contratação houve a exigência de que os atestados de fornecimento anterior 
contivessem a responsabilidade técnica em nome de profissional da área de engenharia mecânica, o que denota a pertinência e relevância de tal imposição. 
Compulsando o citado edital do TJ-RS, verifica-se, de outro lado, que se limitou a exigir profissional da área de mecânica, abdicando, pois, de exigir 
responsabilidade em nome de profissional engenheiro civil ou arquiteto, consoante trechos transcritos abaixo:

“PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011-DEC

(...)

1. DO OBJETO

1.1.      Constitui objeto da presente licitação o fornecimento, instalação e manutenção de 6 elevadores no prédio do Palácio da Justiça, conforme descrito no 
Anexo I – Termo de Referência, o qual integra o presente Edital, bem como os demais anexos, que lhe são indesmembráveis.

(…)

c) atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem haver a 
licitante ter fornecido e executado serviços com características compatíveis com a deste Edital, não podendo haver subdivisão das parcelas de maior relevância 
especificadas a seguir, para fins deste procedimento, conforme disciplina o artigo 30, § 2° e 3º, da Lei n° 8.666/93:

c.1) INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO: atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente 
registrado(s) no CREA, que comprove(m) que a empresa licitante forneceu e instalou satisfatoriamente, em edificação similar ou compatível, no mínimo 02 
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(dois) elevadores com as seguintes características mínimas: 14 (quatorze) passageiros, com velocidade de 105 m/min, tendo 08 (oito) paradas, contendo painel 
de comando VVVF, com Encoder e Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Tráfego em um único empreendimento;

c.2) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente 
registrado(s) no CREA, que comprove(m) que a empresa licitante já executou ou executa satisfatoriamente serviços de manutenção compatíveis com o objeto, 
em edificação similar ou compatível, em no mínimo 04 (quatro) elevadores em um único empreendimento, com as seguintes características mínimas: 
capacidade 14 (quatorze) passageiros, com velocidade de 105 m/min, tendo 08 (oito) paradas, contendo painel de comando VVVF, com Encoder e Sistema de 
Monitoramento e Gerenciamento de Tráfego.

c.3) os atestados de capacidade técnica deverão conter, obrigatoriamente, chancela do CREA com a respectiva ART do profissional Engenheiro Mecânico 
habilitado para serviços desta natureza, figurando como responsável técnico da empresa;

c.4) os atestados podem ser objetos de diligências a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo, inclusive com solicitação dos respectivos 
contratos que lhe deram origem, visitas ao local, etc., vedada a apresentação de atestados emitidos pela própria licitante.”

(grifo nosso)

À guisa de conclusão, este Pregoeiro, na linha do que já fora aduzido pelo gestor técnico, entende ser procedente o recurso da licitante NALC 
relativamente à equivalência dos profissionais engenheiro civil e arquiteto, ao menos no que concerne à responsabilidade técnica por parcela da 
contratação atinente ao escopo em tela, conjuntamente, é certo, com o engenheiro mecânico (que fora também indicado pela recorrente). Em 
decorrência disso, a ora recorrente NALC retoma sua condição de habilitada no certame em curso e, por conseguinte, resta alçada ao posto de 
adjudicatária do Pregão Presencial n.º 01/2017.

Em vista de todo o exposto, submete-se o expediente em trato à apreciação de Vossa Senhoria [razões recursais das licitantes ELITE e NALC, manifestação 
formal do gestor técnico e resposta formal do Pregoeiro infra-assinado (subsidiada, como reiteradamente dito alhures, pela crucial manifestação técnica do 
gestor da demanda)], na condição de autoridade competente deste Poder Legislativo do Estado do RS, em cumprimento ao disposto no art. 109, § 4º, da Lei de 
Licitações.

                                              Porto Alegre, 12 de junho de 2017.

Ricardo Germano Steno,

Pregoeiro – Diretor do DCAP.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Germano Steno, Diretor(a), em 12/06/2017, às 13:59, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 
3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0713232 e o código CRC 
CC5C8BAF.

000004262-01.00/17-1 0713232v2

Criado por ricardo.steno, versão 2 por ricardo.steno em 12/06/2017 13:59:21. 

Page 8 of 8:: SEI / ALRS - 0713232 - Resposta ::

19/06/2017https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem...


