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DESPACHO

Prezado Sr. Diretor do DCAP,

Em atenção ao despacho 0703761, manifestamo-nos conforme segue, primeiramente quanto aos recursos das empresas NALC COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LTDA (doc. SEI 0703746) e ELITE ELEVADORES (doc. SEI 0703749), para após discorrer sobre as contrarrazões da empresa NACL 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (doc. SEI 0703752), isto em relação ao Pregão Presencial n.º 01/2017.

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.

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.

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.
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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.

Sr. Pregoeiro, resumidamente e de forma objetiva, deixo registrado nosso posicionamento pela manutenção da DESCLASSIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA da empresa LUIS CARLOS FALLER - ME (ELITE ELEVADORES), pela CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA da empresa NALC 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, aduzindo manifestação no sentido de alteração da condição da empresa NALC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 
para HABILITADA tecnicamente, caso assim seja o entendimento da análise jurídica dos termos do processo, a ser efetuada a seguir.

Sem mais.

Atenciosamente,

                                 Cristiano Ferreira Pereira,

                                 Coord. da Div. de Projetos e Manutenção.

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Ferreira Pereira, Coordenador(a), em 07/06/2017, às 15:12, 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 0704250 e o código CRC 
426EFF16.
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