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Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021

A  empresa  IMPLY  RENTAL  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  SERVIÇOS  LTDA.,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°

14.928.256/0001-78,  sediada à Rodovia  Imply  Tecnologia,  1111,  (RST 287 Km 105),  Bairro Renascença,

Santa  Cruz  do  Sul/RS,  telefone (51)  2106-8000,  na  qualidade de  empresa fornecedora de  soluções  de

controle de acesso, com fulcro na cláusula 8.1 do referido edital, apresenta: 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II

Com o objetvo de concluir  sua proposta para partcipar no certame licitatório cujo objeto é a

Contratação de empresa para realizar a comercialização dos ingressos do 36º Natal Luz de Gramado por

intermédio  de  sistema  (hardware  e  sofware)  disponível  via  internet,  bilheteria  fsica  e  terminal  de

autoatendimento, com banco de dados local, integrado online com todos os seus canais devenda, incluindo

sistema de controle de acessos,  bem como suporte técnico e manutenção, conforme serviços descritos

neste Projeto Básico, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os preceitos da supra

referida Lei.

1 – Considerando a resposta da Autarquia ao Pedido de Esclarecimento de n° 1 efetuado por esta Empresa,

referente aos números e informações constantes no Anexo 06 que ilustram em suas cláusulas  7.1.2.1,

7.1.22, 7.1.2.3, 7.1.2.4 e 7.1.2.5  a estmatva total de vendas de ingressos a ser adotada como projeção de

receita pelas empresas Licitantes. Questonamos:

1.1 – Entedemos que as informações referem-se ao total que pode ser vendido pela Empresa Contratada,

entretanto,  suscitamos saber  qual  é  a  quantdade mínima de  ingressos  vendidos garantdos  a  empresa



vencedora desta licitação?

1.2 – Em caso dos eventos não atngirem a estes números elencados nas cláusulas 7.1.2.1, 7.1.22, 7.1.2.3,

7.1.2.4 e 7.1.2.5 o licitante vencedor será reembolsado pela Autarquia?

1.4 –  Existe previsão de tccet médio para cada um dos espetáculos?

1.5 – Existe uma previsão de ocupação de cada evento?

2 – Com ênfase nas informações do Edital e Termo de Referência, onde é ilustrado “4.4. Será utilizado como

crltérlo de zaceltzablildzade dzas propostzas o VALOR DE REFERÊNCIA DE 5,00 % (CINCO POR CENTO) sobre o

vzaior de receltza estmzado.”

Considerando que a remuneração da empresa contratada se dará exclusivamente pelo percentual sobre a

venda dos ingressos, o qual é limitado ao patamar irrisório de 5% sobre a receita;

Considerando tratar-se de Pregão Eletrônico, onde ocorrerá a fase de lances com a disputa entre diversos

licitantes, diminuindo ainda mais o percentual sobre a receita;

Considerando  que  em  diversos  outros  eventos  com  portes  similares  ao  Natal  Luz,  a  contratação  é

costumeiramente fxada em percentual sobre a venda dos ingressos superior ao máximo previsto neste

edital.

Sendo que nesta receita que será disponibilizada aos licitantes deve estar contemplado a cobertura dos

custos de todos os serviços de mão de obra técnica, alimentação, impostos, hospedagem, deslocamento,

frete. Não bastasse, é necessário lembrar também que todas as taxas provenientes da transação do cartão

são previstas diretamente no custo da empresa contratada.

Considerando  todas  as  despesas  operacionais,  impostos,  taxas,  hospedagens,  pessoal,  adquirência,

subtraindo-se a receita estmada constante no edital,  nota-se um impacto incontestavelmente negatvo a

equação econômica do contrato, gerando um valor baixo aos licitantes,  sendo possível  observar que a

empresa licitante que vencer o certame terá um resultado fnal abaixo do esperado no mercado.

Ademais, é importante destacar que os impostos são os mesmos para toda e qualquer empresa licitante,

bem como as taxas e adquirência são as aplicadas no mercado.

Portanto, pode-se concluir que com um resultado operacional baixo a qualidade da prestação de serviços

pode decair  consideravelmente, bem como os riscos de uma futura inexecução contratual  aumentando

consideravemente, já que um eventual licitantes, ao apresentar proposta com preços muito baixos, pode

estar  assumindo  obrigação  que  não  poderá  cumprir,  causando  danos  irreparáveis  ao  erário  público,

portanto é necessário considerar um aumento da porcentagem aplicada no edital  e oferecida pela empresa

vencedora.

2.1 – Entendemos que a admissibilidade da proposta poderá ser em percentual superior a 5% (cinco) por



cento para evitar que haja uma eventual proposta em percentuais que tornem impratcável a execução do

objeto ou resulte ainda numa prestação de serviços com qualidade inferior a usualmente apresentada em

eventos deste porte. Está correto o nosso entendimento?

 

Diante da iminência da data limite para entrega das propostas, solicitamos respostas com a maior brevidade

possível.

Santa Cruz do Sul/RS, 12 de Agosto de 2021.

TIRONI PAZ ORTIZ

DIRETOR PRESIDENTE

IMPLY RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 14.928.256/0001-78


