16/04/2018

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões
CONTRA RAZÃO :
Brasília, 13 de abril de 2018
AO
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAFS (SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL), QUADRA 2, LOTE 3,
ED. ADAIL BELMONTE
BRASÍLIA – DF
REF.: Pregão Eletrônico 01/2018 / Processo SEI 19.00.6120.0000679/2018-65 UASG - 590001
Ilmo Senhor Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 01/2018
A ELEBRASIL ELEVADORES LTDA EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
02.633.335/0001-72, com sede no SER/Sul Bloco D, nº 20, Sobreloja 17 e 18, Edifício Centro Empresarial Cruzeiro
Velho, Brasília/DF, vem, perante Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal FERNANDO JOSÉ
FONSECA NUNES, apresentar CONTRA-RAZÃO ante o RECURSO apresentado pela empresa ThyssenKrupp.
Inicialmente ressaltamos que a própria ThyssenKrupp informa que a Elebrasil adquiriu peças originais através de
sua loja virtual. Isso já seria suficiente para comprovar que a Elebrasil tem capacidade de atender aos itens 2.3.,
5.10. e 7.1. do Termo de Referência do Edital, que foram objeto de questionamento na intenção de recurso
apresentada pela ThyssenKrupp. Obviamente sendo necessária a aquisição de qualquer eventual peça, fabricada
pela ThyssenKrupp, a Elebrasil realizará nova aquisição na loja virtual da ThyssenKrupp.
Apesar disso a ThyssenKrupp ainda acha que a Elebrasil não tem capacidade em atender aos itens acima
informados alegando que a quantidade de itens adquiridos não é suficiente para prestarmos os serviços de
manutenção objeto desta licitação.
Alega ainda a ThyssenKrupp que nenhuma peça foi adquirida para o contrato público objeto do atestado que
habilitou a empresa Elebrasil no certame 01/2018, porém informamos que as duas LUMINARIAS LED QUADRADA
foram instaladas em elevadores, da marca ThyssenKrupp, localizados no Tribunal de Conta da União (TCU).
A ThyssenKrupp não informa em seu recurso que ela não fabrica 100% dos componentes utilizados nos elevadores
vendidos e instalados por ela. Entre alguns componentes utilizados pela ThyssenKrupp, que não são fabricados por
ela e por isso podem ser comprados diretamente de outros fornecedores, mas ainda assim são componentes
originais, citamos: cabos de aço, motores, máquinas de tração, inversores de frequência, chaves contactoras,
resistores, capacitores, cabos de manobra, fiação elétrica, intercomunicadores, limitadores de velocidade, guias de
cabine e contrapeso, amortecedores hidráulicos, bateriais, lâmpadas, fusíveis, réguas eletrônicas, rolamentos,
retentores, entre outros tantos.
A Elebrasil possui uma vasta rede de fornecedores que nos supre com todos esses componentes que não são
fabricados pela ThyssenKrupp. Também dispomos de processos logísticos que nos permitem conseguir peças que
não mantemos em estoque em prazo compatível para atender às exigências do Edital.
Ressaltamos ainda que a realização de bons serviços de manutenção preventiva, aliados às boas condições das
instalações (elétricas, civis, hidráulicas, sanitárias, etc.) onde os elevadores funcionam, colaboram para uma baixa
incidência de manutenções corretivas para solução problemas e substituição de peças.
Em função do acima exposto, solicitamos julgar improcedente o recurso apresentado pela ThyssenKrupp.
Atenciosamente,
ELEBRASIL ELEVADORES LTDA
FERNANDO JOSÉ FONSECA NUNES
REPRESENTANTE LEGAL
Fechar
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