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DESPACHO

Acolho a Promoção n.º 36.461 (0724668) da Procuradoria deste Parlamento, da lavra do Senhor 
Procurador-Geral que perfez análise da matéria relativa aos recursos administrativos e 
contrarrazões interpostos pelas empresas NALC e ELITE, 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.

Diante do posicionamento favorável da Procuradoria para as considerações traçadas pelo Gestor 
da demanda e pelo Pregoeiro que motivam: a) o indeferimento do recurso administrativo da 
empresa ELITE e sua consequente desclassificação do certame; b) o indeferimento do recurso 
administrativo interposto pela empresa ELITE contra a proposta da empresa NALC para todos os 
itens elencados, e; c) a procedência do recurso interposto pela empresa NALC que traz como 
consequência o retorno da empresa à sua condição de habilitação no processo licitatórios, julgo a 
improcedente o recurso apresentado pela empresa ELITE - 0703749 e procedente o recurso 
apresentado pela empresa NALC - 0703746, no que tange ao reconhecimento de sua habilitação.

Quanto a proposta de preços efetuada pela empresa NALC,  consignada na Ata do Pregão 
Presencial realizado, doc. SEI 0703743, delibero pela que contempla a redução de R$ 60.000,00 
em relação ao valor de referência do Edital, perfazendo assim o valor total de R$ 1.435.200,00, 
mantendo inalterada a sua oferta inicial formulada, que prevê capacidade de 14 passageiros nos 
elevadores de nº 1 a 4, atendendo os requisitos mínimos do Edital. 

Ao DCAP para as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por Ricieri Dalla Valentina Junior, 
Superintendente Administrativo e Financeiro, em 19/06/2017, às 18:50, 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 0724815 e o código CRC 898FDB47.
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