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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR

Setor de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 026/2021

Fornecedor CPF/CNPJ Data Assunto Situação Questionamento

- - 13/08/2021 -
16:30

PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS II

16/08/2021 - 10:15 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.,
Arquivo Anexo: 1. Pedido de Esclarecimento II-
Natal Luz.pdf

Resposta: 1.1 e 1.2 – Não há garantia de venda mínima de ingressos, trata-se de risco de negócio a venda inferior à capacidade total dos ingressos disponibilizados.
Assim sendo, não haverá nenhum tipo de compensação ou reembolso a ser efetuado pela Autarquia a empresa vencedora do certame. Ainda, conforme cláusula segunda da
minuta do contrato de prestação de serviços – anexo 01 do edital, o pagamento será efetuado na forma de percentual sobre a receita.

1.4 – Ticket médio por espetáculo previsto:
Nativitaten: 182,57
O Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições: 190,20
Natalis: 130,34
O Reino de Natal: 82,17
O Primeiro Milagre de Menino Jesus: 98,60

1.5 – Previsão de ocupação por espetáculo previsto, conforme item 7 do anexo 06 do edital:
Quantitativo total estimado de venda de ingressos:
Nativitaten: 66.776 (sessenta e seis mil setecentos e setenta e seis) ingressos
O Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições: 54.110 (cinquenta e quatro mil cento e dez reais) ingressos
Natalis – A criação: 70.704 (setenta mil setecentos e quatro) ingressos
O Reino de Natal: 141.000 (cento e quarenta e um mil) ingressos
O Primeiro Milagre de Menino Jesus: 6.000 (seis mil) ingressos
O quantitativo de ingressos acima está considerando o atual protocolo aprovado pelo Governo do Estado, que prevê ocupação máxima de um terço da capacidade total do
espetáculo.

2 – O edital de pregão presencial 031/2019, cuja a empresa que solicita o presente pedido de esclarecimento foi a vencedora, tinha como base composição da sua proposta a
estimativa de receita de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) e percentual de 6% sobre o referido valor. Com esses parâmetros previstos, a referida empresa
participou e foi a vencedora do certame, celebrando contrato com esta Administração nos moldes referidos.
Assim sendo, nos causa estranheza o questionamento sobre o valor ofertado para este ano, haja vista que o valor cotado de 5% com receita estimada de R$ 43.000.000,00, gera,
ao menos inicialmente, uma expectativa de valor para o futuro contrato cerca de 25% acima do contrato gerado no ano de 2019. Isso sem levar em consideração na redução de
alguns custos que foram previstos no contrato firmado em 2019 que não mais se encontram presentes para a licitação em tela, tais como custos com equipamentos para
estacionamento, catracas para controle de acesso, diminuição no número de terminais de autoatendimento.
Dessa forma, não está correto o entendimento exarado no item 2.1 do pedido de esclarecimento. Conforme item 4.4 do edital, o valor de referência de 5% será utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, de forma que o percentual previsto de 5% não acarreta a imediata desclassificação da proposta apresentada, contudo será utilizado como
balizador da licitação após a realização da etapa de lances.

- - 12/08/2021 -
13:48

PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS

13/08/2021 - 08:51 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.,
Arquivo Anexo: Pedido de Esclarecimento I-Natal
Luz.pdf

Resposta: 1 – A estimativa prevista no Projeto Básico está de acordo com o Protocolo Sanitário aprovado junto ao Governo do Estado, prevendo a comercialização de apenas um
terço da capacidade total do espetáculo, assim sendo, o quantitativo de ingressos apresentados nos itens 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.2.4 e 7.1.2.5 são referentes aos ingressos
que serão efetivamente comercializados pela empresa vencedora do certame, conforme descrito abaixo:
• Nativitaten: 34 espetáculos, sendo 1964 ingressos por espetáculo.
• O Grande Desfile de Natal – Celebrando tradições: 35 espetáculos, sendo 1546 ingressos por espetáculo.
• Natalis – A criação: 36 espetáculos, sendo 1964 ingressos por espetáculo.
• O Reino de Natal: 94 dias, sendo 1500 ingressos por dia.
• O Primeiro Milagre do Menino Jesus: 20 espetáculos, sendo 300 ingressos por espetáculo.

2 – Os equipamentos de hardware e software solicitados no presente processo já foram idealizados para que seja minimizado o contato entre os operadores e o público presente.
Ainda, não há como a Administração prever a provável utilização de recursos que ainda não são exigíveis. Assim sendo, não poderia incluir tais custos no presente processo, sob
pena de arcar com um custo que talvez sequer seria utilizado.

3 – A utilização da prova de conceito, uma espécie de amostra da solução pretendida, está dentro do escopo da Administração Pública como ato discricionário a ser efetuado pelo
Gestor Público. Assim sendo, ao analisar a documentação exigida no presente processo licitatório, entende-se que o previsto em edital trará a segurança pretendida pela
Administração, sem, contudo, limitar a competitividade.
Destaca-se, ainda, que o referido serviço já foi prestado anteriormente, atendendo às exigências da Autarquia, sem que houvesse sido realizado a referida prova de conceito.
A despeito da preocupação da empresa, entende-se que a realização da prova de conceito não se trata de um item de inclusão obrigatória no instrumento convocatório, não
sendo necessário, portanto, no entendimento da Administração, saneamento do edital para a sua inclusão.


