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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Pregão Presencial N° 01/2017 

Processo N° 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 01.002.140/0001-61, representada por este que a 

subscreve, vem perante Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 109, 

alínea “d” da Lei 8.666/93, artigo 56, §1º da lei 9784/99 e Capítulo 9 

do Edital de Pregão Presencial nº 01/2017, interpor o presente 

RECURSO do procedimento licitatório 01/2017, para contratação de 

empresa para execução de modernização total de 05 (cinco) 

elevadores instalados no Palácio Farroupilha da Assembléia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos: 

 

I – DOS FATOS 

Inicialmente insta informar que a Empresa Requerente atua no mercado 

de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes desde o ano de 1995, 

respeitando seus valores de transparência, agilidade, fidelidade e compromisso 

com seus clientes, principalmente quando se trata da Administração Pública. 

Observa-se que todo o serviço prestado pela Recorrente é revestido de idoneidade 

e segue um rigoroso padrão de especialização técnica. 

Interessada no Processo Licitatório nº 4262-01.00/17-1, a Empresa 

Recorrente, através de seu representante legal, Sr. Horácio Dias da Costa, 

compareceu ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 a fim de apresentar proposta de 

preço e documentos de habilitação. Na oportunidade, outra empresa licitante 

compareceu a sala João Neves da Fontoura, Elite Elevadores, representada pelo Sr. 

Luiz Carlos Faller. Com o registro das propostas, a empresa Elite foi considerada 
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vencedora provisoriamente e dessa forma, passou-se a fase de julgamento da 

proposta final de preços, cronograma físico-financeiro, diagrama de gantt, planilha 

de dados técnicos e manuais/catálogos técnicos, assim, foi examinado que a 

vencedora não atendia a alguns requisitos, como a máquina de tração, que seria 

incompatível com a carga e também discrepância entre a voltagem do edital e a 

apresentada.  

A análise técnica do gestor resultou na DESCLASSIFICAÇÃO da vencedora 

provisória e dessa forma, a segunda convocada, a empresa NALC, ora recorrente, 

foi chamada para rodada de negociação e esclarecimentos, onde o 

questionamento do gestor técnico foi sobre os preços e planilhas apresentados, 

sanada a duvida, o pregoeiro considerou a presente licitante como CLASSIFICADA 

em primeiro lugar na fase de julgamento final da proposta e demais documentos 

contidos no envelope nº 1. Com a abertura da documentação (envelope nº 2), 

constatou-se que a vencedora não apontou formalmente profissional na área da 

engenharia civil, mas sim, indicou arquiteto, o que resultou na INABILITAÇÃO 

PROVISÓRIA, causa que dá razão para o presente recurso.  

 

II – DA LEGISLAÇÃO 

 

Inicialmente é importante analisar a legislação brasileira que dispõe sobre 

os profissionais de engenharia e arquitetura. A Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 

1966, dispõe em seu artigo 7º – colacionado abaixo – acerca das atribuições 

profissionais e coordenação das atividades das categorias: 

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 agro-pecuária. 
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Observa-se que o legislador ao dispor das atividades, equipara os três 

profissionais (engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo). Nesse sentido, é 

possível concluir que arquitetos e engenheiros possuem o mesmo conhecimento 

técnico, podendo desempenhar as mesmas atividades, tais como as descritas na 

Lei 5.194/66, de forma destacada no seu artigo 7º já acima devidamente transcrito. 

Cuidando ainda da legislação pertinente, sinaliza-se o CONFEA (Conselho Federal 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), que em sua Resolução nº 218 de 29 de 

junho de 1973, dita, nos seguintes termos, em seu artigo 1º as atividades designadas 

para o exercício da engenharia, arquitetura e agronomia:  

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às 

diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 

superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 

parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 

divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, 

operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

Considerando a caracterização das funções descritas como 

competência para engenheiros e arquitetos, é de fácil compreensão que as 

atividades supracitadas requerem os mesmos conhecimentos técnicos, tornando os 

dois profissionais aptos a desempenharem tais projetos. A apresentação de 

arquiteto no lugar de engenheiro civil não representa uma diferença técnica, suas 

atribuições legais são análogas e o trabalho prático também não os distancia ou 

diferencia.  
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Outro diploma legal pertinente ao caso concreto é a Lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública. Observa-se 

que a recorrente sempre atendeu de forma satisfatória a Administração Pública em 

suas mais variadas esferas, proporcionando segurança, rapidez, funcionalidade e 

eficiência em seus projetos, sempre atendendo também as exigências legais dos 

editais licitatórios e respeitando a Lei que norteia todos os procedimentos de 

contratação com o interesse público. O artigo 12 da supracitada lei preleciona 

sobre os requisitos básicos sobre os projetos executivos de obras e serviços, vejamos:  

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 

considerados principalmente os seguintes requisitos:  

I - segurança; 

II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 

III - economia na execução, conservação e operação; 

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 

matérias-primas existentes no local para execução, conservação e 

operação; 

V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou do serviço; 

VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do 

trabalho adequadas;  

VII - impacto ambiental. 

 

Em suma, é importante atentar para o fato de que a legislação sobre as 

atividades dos profissionais de arquitetura e engenharia os coloca na mesma 

qualidade técnica, sendo descabida a punição de inabilitação provisória da 

recorrente, uma vez que além de atender os requisitos técnicos, também atende 

aqueles previstos na lei especial sobre os procedimentos licitatórios.  

 

III – DA DESCLASSIFICAÇÃO E DA INABILITAÇÃO 

 

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

se que a ELITE ELEVADORES foi considerada DESCLASSICADA, pois deixou de 

atender três requisitos essenciais (conforme marcações abaixo) constantes no 

edital, vejamos as características dos equipamentos previstas no item 1.1:  
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Capacidade No mínimo, 975 kg ou 13 pessoas. Observar tamanho da caixa de corrida, que é 2,20 x 2,10m. 

Velocidade 60 m/min, no mínimo 

Percurso Na faixa de 40m 

Número de entradas na cabina 
01 (uma), em posição central, porta de 900mm, com botoeira no marco e visor acima, também 

neste elemento. 

Número de Paradas: 09 paradas (T, 3 ... 10) 

Acionamento: Elétrico, com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada. 

Operação 

Comando automático seletivo na descida, Microprocessado, montado em painel metálico a ser 

instalado junto à porta do andar superior. Deve ser dotado de resgate automático em caso de 

falta de energia elétrica, que permite o movimento da cabina até o próximo andar, juntamente 

com a liberação dos usuários, após deverá permanecer parado com as portas fechadas. 

Trabalhará em conjunto com o elevador n.º 02. 

Tensão de Alimentação: 380 ou 220 Vac, 60 Hz, Trifásico. 

Tensão de Controle: 12 Vcc. 

Aplicação: Em caixa de corrida de alvenaria, existente no prédio da Contratante, passível de ajustes de 

obras civis, conforme projetos da Contratada/Fornecedor, sob obrigação da Contratada. 

Profundidade do poço: 3,20m. 

Normas a serem Atendidas: NBR 16042 e demais na área de acessibilidade e segurança 

Portas de Pavimento: Automáticas, do tipo de correr horizontal, de acionamento simultâneo com a da cabina. 

Deverão ser em aço inoxidável escovado. Abertura central, 900mm. 

Botoeiras de Pavimento: Espelho de aço inoxidável escovado, botões de micro curso com confirmação luminosa de 

chamada na cor vermelha, inscrições pertinentes em braile. Botoeiras com indicador de 

posição, estilo BP-04 ou similar (desde que homologado pela Contratante). 

Cabina: A cabina deverá ter dimensões compatíveis com a caixa de corrida informada e com a 

capacidade projetada pela Contratada. Deverá ser executada em aço inoxidável escovado, 

dotada de luz de emergência e sistema de ar condicionado (cujo aparelho será fornecido pela 

Contratante). O teto deverá ser em aço inoxidável com iluminação em LEDs de alta emissão. 

Piso rebaixado para a colocação de pedra, com acabamento de granito (cor e padrão a serem 

definidos junto à Contratante). O painel oposto ao da entrada deverá ser dotado de espelho de 

segurança, incolor. Será dotado também de gongo e sistema audiovox/voicer ou afim. Deverá 

ser dotada de pesador de carga, conforme capacidade. 

Botoeira de Cabina: Deverá ser executada em aço inoxidável polido, com toda a altura da cabina, com display TFD 

colorido com indicação de posição e direção, botões de micro curso com confirmação 

luminosa de chamada (na cor vermelha), indicações pertinentes em braile e intercomunicador 

de duas vias. Deverá constar indicador de posição no contra marco superior. 

Máquina de Tração: Do tipo compacta (gearless), sem redutor mecânico e sem óleo, com motor síncrono de 

alto torque, que será instalada no interior da caixa de corrida, sobre as guias, 

dispensando a existência de Casa de Máquinas. 

 

Destaca-se que a licitante ELITE não pode oferecer a Administração 

Pública o equipamento nas características exatas que são previstas no item 

supracitado. O questionamento do gestor técnico deixa evidente que o projeto 

apresentado pela concorrente é eivado de falhas e discordâncias com o aquele 
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que é desejado pelo interesse público, dessa forma, é justa e correta a 

DESCLASSIFICAÇÃO da licitante ELITE.  

Em sentido contrário, a empresa NALC apenas foi considerada 

INABILITADA PROVISORIAMENTE por supostamente não indicar profissional graduado 

em engenharia civil, porém, como já afirmado, alegado e comprovado no 

presente recurso, as atividades de engenheiro e arquiteto perante a legislação 

brasileira são equivalentes, sendo injusta a punição com a inabilitação, uma vez 

que além de apresentar o melhor projeto, o melhor preço, atendeu todas as 

exigências do edital e da legislação geral que regula o assunto sobre o caso 

concreto, inclusive com a equivalência de profissionais. Sendo assim, é requerido 

que se perceba a igualdade entre a qualificação técnica entre o profissional 

oferecido pela Requerente e pelo solicitado no edital 01/2017. 

 

IV – DOS SUPOSTOS DE DEFEITOS APONTADOS PELA CONCORRENTE 

 

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:  

 

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. 
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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 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. 

 

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. 
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V – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, REQUER-SE que: 

 

a) seja mantida a decisão de considerar DESCLASSIFICADA a empresa ELITE 

ELEVADORES 

 

b) seja reformado parecer que opinou pela INABILITAÇÃO PROVISÓRIA para 

HABILITADA em relação a empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. – ME.  

 

 

 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

 

Porto Alegre, 1º de junho de 2017. 

 

 

 

___________________________ 

HORÁCIO DIAS DA COSTA 

RG: 80862265.31 
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