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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: 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

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 que o Anexo 06 ilustra em sua cláusula 7.1.2 a estmatva total (máxima) de vendas a ser

adotada como projeção de receita pelas empresas Licitantes “7.1.2. Quantiatti iiial estiaai ae tenaa

ae ingressis: “7.1.2.1. Nattiiaien: 66.776 (sessenia e seis iil seieceniis e seienia e seis) ingressis 7.1.2.2.

O  Granae  Desfle  ae  Naial  –  Celebranai Traaições:  54.110 (cinquenia e  quairi  iil  cenii  e  aez  reais)

ingressis 7.1.2.3. Naialis – A criaçãi: 70.704 (seienia iil seieceniis e quairi) ingressis 7.1.2.4. O Reini ae

Naial: 141.000 (cenii e quarenia e ui iil) ingressis 7.1.2.5. O Priieiri Milagre ae Menini Jesus: 6.000

(seis iil) ingressis”. 

Considerando  ainda  que  a  Cláusula  7.1.3  prevê  que  tais  estmatvas  já  estão  considerando  a

ocupação máxima, a qual corresponde a um terço da capacidade total dos espetáculos, conforme protocolo

aprovado pelo Governo do Estado.

Com  ênfase  nestas informações,  é  completamente  compreensível  que  para  o  correto



dimensionamento  de  custos  e  receitas,  faça-se  necessário  que  os  licitantes  tenham  acesso  e  amplo

conhecimento da estmatva de ocupação de cada um destes eventos. 

1.1 – Qual a carga de ingressos e percentual mínimo de ocupação previstos pela Gramadotur e que devem

ser utlizados pelas empresas licitantes para o espetáculo Natvitaten?

1.2 – Qual a carga de ingressos e percentual mínimo de ocupação previstos pela Gramadotur e que devem

ser utlizados pelas empresas licitantes no espetáculo O  Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições?

1.3 – Qual a carga de ingressos e percentual mínimo de ocupação previstos pela Gramadotur e que devem

ser utlizados pelas empresas licitantes para o espetáculo Natalis – A criação?

1.4 – Qual a carga de ingressos e percentual mínimo de ocupação previstos pela Gramadotur e que devem

ser utlizados pelas empresas licitantes para o espetáculo Reino de Natal?

1.5 – Qual a carga de ingressos e percentual mínimo de ocupação previstos pela Gramadotur e que devem

ser utlizados pelas empresas licitantes para o espetáculo O  Primeiro iilagre de ienino Jesus?

1.6 – Caso não seja possível resposta aos questonamentos acima, ainda, solicitamos a estmatva de carga

de ingressos e percentual mínimo de ocupação previstos pela Gramadotur para o evento como um todo.

 

2 – Atualmente, sabemos que a infecção humana causada pelo Coronavírus CO VID-19 vem se alastrando no

Brasil e  no iundo em grande escala e que para a redução das infecções humanas pelo CO VID-19, faz-se

necessário  que  a  circulação  de  pessoas  seja  controlada  com responsabilidade  e  que  portanto,  todo e

qualquer evento  atualmente deve fazer o correto atendimento de todos Protocolos de Saúde. Entretanto,

considerando  que  o  Edital  não  menciona  nenhum  tpo  de  adequação  de  hardware  e  sofware  para

atendimento  às  regras  dos  protocolos  e  manuais  de  saúde,  como  por  exemplo:  anexar  exames,

comprovantes de vacinação ou qualquer situação deste gênero. Assim, entendemos que haverá protocolos

de saúde a serem respeitados no evento,  mas que não é  responsabilidade da licitante  efetuar  futuras

adequações necessárias pois não está previsto no Projeto Básico e na proposta dos licitantes qualquer tpo

de integração, adequação ou customização de hardware ou sofware neste sentdo, não sendo necessário

prever tais despesas, está correto nosso entendimento?

3 – Em edições anteriores do Natal Luz, os processos licitatórios previam no Edital que antes de adjudicar o

objeto e celebrar o contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente, as empresas licitantes deveriam

comprovar atendimento a diversos requisitos técnicos mínimos exigidos no Projeto Básico por meio de

Prova de Conceito. Tal exigência, representava uma maior segurança à Admnistração, de modo que evitava

licitantes sem o expertse necessário e que por ventura, não possuissem as condições para operar em alta



performace em um evento deste porte, por fim, a exigência, quando atendida pelos licitantes, garanta a

contratação de empresa verdadeiramente apta a execução do objeto. Extraordináriamente, para o evento

de 2021, não há previsão de realização de PoC, mesmo sendo o mais complexo evento a ser realizado pela

Autarquia, devido ao grande desafio trazido por conta do aumento de Público previsto pelo fato de não ter

ocorrido edição no últmo ano.  Com a função de dirimir  um possível  grande erro técnico de contratar

licitante  que  não  produza  o  resultado  esperado,  entendemos  que  resta  justficado  que  o  instrumento

convocatório  deve ser  alterado prevendo uma PoC que resultará  na  evidência  documentada de que o

licitante pode ser bem sucedido e garantndo atendimento correto de hardware e sofware o projeto. Está

correto 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.
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