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RECURSO
À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR
A/C ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO
José Alberto Pereira as Silva Júnior
REF.: EDITAL DE PREGÃO Nº 046/2021
Senhor Pregoeiro,
A Video Transmissão, denominada abaixo como RECORRENTE, através de seu representante
legal, Marcio Rodrigues Breyer, vem até Vossa Senhoria, para, tempestivamente, interpor este recurso
quanto ao aceite dos Atestados de Capacidade Técnica enviados pela licitante declarada vencedora
FOKUSS - ISMAEL FERREIRA VARELA ME CNPJ 09.433.745/0001-19, abaixo declarada como
RECORRIDA.
DOS FATOS:
1- A empresa RECORRIDA está em desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital,
conforme itens 5.2 e 5.2.1.
A empresa apresentou modelos incompatíveis com o projeto básico, não apresentou marca nem modelo
nos itens 13 e 17 (nem ao menos o tipo de conversão), não apresentou modelo do item 22 e, pretende
ainda utilizar declaradamente uma "adaptação" de um equipamento, para tentar fazer a função de outro.
Conforme o edital:
5.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que NÃO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL ou contenham vícios
insanáveis.
5.2.1. Também serão desclassificadas as propostas que não atenderem
às exigências contidas no objeto desta licitação; as que identifiquem o
licitante; as que contiverem opções de preços alternativos; AS QUE
FOREM OMISSAS EM PONTOS ESSENCIAIS, DE MODO A ENSEJAR
DÚVIDAS, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.
Conforme a proposta cadastrada no portal:
ITEM 06
MODELO: Power Play Adaptado
MARCA: Behringer
Equipamento adaptado, não atende as especificações do edital, colocando em risco a operação do
evento;
ITEM 13
MODELO: Calha para 04 vias
MARCA: Protetor de cabo
A empresa também não apresentou o modelo e marca dos passa cabos cabos a serem utilizados;
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ITEM 22
MODELO: DATREL
MARCA: DATREL
Não apresentou o modelo do monitor de áudio a ser utilizado.
A apresentação das informações é de extrema importância, para verificação da compatibilidade com os
equipamentos descritos no projeto básico.
Sem essa informação, a empresa pode simplesmente colocar qualquer equipamento, mesmo em
desconformidade com o edital, como já ocorrido em outros eventos realizados.
É possível que as empresas utilizem equipamentos semelhantes ou até melhores que os descritos na
proposta inicial, porém, é necessário que ao menos uma referência seja colocada à disposição.
2- A empresa ofertou lance com valor simbólico, ou em outras palavras, expressamente
inexequível em 3 itens do edital.
ITENS 12, 18 e 20
VALOR: R$ 0,01
3- A empresa utilizou o Nome Fantasia (FOKUSS) nos campos Modelo e Marca/ Fabricante, o
que é passível de desclassificação, conforme item 4.3.1. do edital.
ITENS 23 A 28
IDENTIFICAÇÃO COM NOME FANTASIA DA EMPRESA
Conforme o edital:
4.3.1. É VEDADO À EMPRESA SE IDENTIFICAR NO MOMENTO DO
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS, EM ESPECIAL nos campos Modelo e Marca/ Fabricante,
sob pena de sua DESCLASSIFICAÇÃO.
5.2.
O
Pregoeiro
verificará
as
propostas
apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que NÃO ESTEJAM EM
CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NESTE
EDITAL ou contenham vícios insanáveis.
5.2.1. Também serão desclassificadas as propostas que não atenderem
às exigências contidas no objeto desta licitação; AS QUE
IDENTIFIQUEM O LICITANTE; as que contiverem opções de preços
alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a
ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal
vigente.
Conforme a proposta cadastrada no portal:
ISMAEL FERREIRA VARELA ME 09.433.745/0001-19
DATA 17/09/2021
MARCA: Fokuss
MODELO: Fokuss
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A Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e até mesmo as declarações, ambos
enviados pela empresa, podem ser utilizado para confirmação.
Envio abaixo um link para consulta rápida:
https://www.informecadastral.com.br/cnpj/ismael-ferreira-varela-eireli-09433745000119
CNPJ: 09.433.745/0001-19
RAZÃO SOCIAL: ISMAEL FERREIRA VARELA EIRELI
MATRIZ OU FILIAL: MATRIZ
NOME FANTASIA: FOKUSS
Conforme o item 5.2.1 a proposta da empresa deveria ter sido desclassificada antes mesmo da etapa de
lances.
Talvez por um descuido, tenha passado despercebido pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio.
DA SOLICITAÇÕES:
1. Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, respeitando os
Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, e da Supremacia do Poder
Público, entendemos, com toda vênia, que a empresa RECORRIDA deve ser desclassificada, conforme
demonstrado neste recurso e amparado na obrigatoriedade dos itens 4.3.1, 5.2 e 5.2.1 do edital.
Diante de todo o exposto requer a V. Sas. o conhecimento da presente peça recursal, para julgá-la
totalmente procedente, dando assim, continuidade ao procedimento, seguindo a ordem classificatória.
Nestes Termos Pedimos
Bom Senso, Legalidade e Deferimento.
Porto Alegre, 21 de setembro de 2021
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