
 
AO ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO SR. JOSÉ ALBERTO PEREIRA 
DA SILVA JÚNIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE DE 
GRAMADO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Ref: Processo Licitatório n0 20/2022, Licitação n0 1/2022 – CC, na 
modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços 
 
 
VMM Comércio de Artigos de Vestuário e Serviços em Geral Ltda, pessoa 
jurídica, CNPJ n. 37.536.733/0001-55, com sede na cidade de Porto Alegre, Rua 
24 de Outubro, 525 – B: Moinhos de Vento. e -mail: comercialvmm@gmail.com,, 
que neste ato regularmente representado por seu Sócio Proprietário, Sr  Miguel 
Ângelo Neves, portador(a) da cédula de identidade nº 7073593977 e do CPF nº 
958.358.300-68 vem interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas 
razões que passa a expor.  
 
DA TEMPESTIVIDADE 
 
Cabe recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis conforme 
estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Representante 
desta Presente ao Certame. 

1. DA SÍNTESE DOS FATOS 
 

Alega a recorrente, em apertada síntese, que ofertou a proposta mais 
vantajosa à Administração Pública Processo Licitatório n0 20/2022, 
Licitação n0 1/2022 – CC, cujo objeto diz respeito “modalidade de 
Concorrência p/ Compras e Serviços.” 
 
Conforme consignado na Ata da Sessão da Licitação, a Recorrente foi 
inabilitada. Contudo, foi-lhes concedido prazo para comprovar que atende aos 
requisitos do Instrumento Convocatório. 
 

2. DAS RAZÕES DO RECURSO  
 

A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
 

Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento 
administrativo, composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante 
os quais a Administração Pública busca selecionar a proposta mais 
vantajosa. Todavia, cada um dos seus atos devem ser conduzidos em estrita 
conformidade com os princípios constitucionais e os parâmetros legais. 
Primeiro, visando a seleção da proposta mais vantajosa, que traga os 
maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. E em segundo lugar 
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, 
conforme expresso no art. 3º da L8666/93. A escolha da proposta será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 



da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da 
Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos. 

B) DOCUMENTAÇÃO 

Com relação a documentação foi constatado pela Comissão:  
 
“Em relação ao Item 4.2 do Edital – Da Qualificação Técnica: O atestado de 
faturamento da empresa VMM Comércio de Artigos de Vestuário e Serviços 
em Geral Ltda, não atende a um faturamento anual superior a R$ 
1.000.000,00 em um período de médio anual. 

 
Entendemos que deveríamos solicitar a empresa envolvida no ato comprobatório 
documento que comprovasse valor de R$ 1.000.0000,00. Como forma de 
preservar seus dados a empresa colocou a palavra “superior” a R$ 
1.000.000,00 no Atestado de Capacidade Técnica, contudo, a empresa também 
colocou o período que os serviços foram prestados, prazo esse superior a 12 
meses, neste contexto, sobre a análise da Comissão de Licitação deixou de 
atender ao critério. Solicitamos a emissão de novo Certificado (Anexo a esse 
documento) a empresa Dream Indústria e Comércio Ltda com o valor exato da 
comercialização em loja física e virtual no ano de 2021, atestado esse que 
atende ao critério estabelecido em licitação. 
 
“Em relação ao Item 4.2 do Edital – Da Qualificação Econômico-Financeira, 
Alínea B: Como se trata de um contrato de 05 (Anexo 01 – Minuta do Contrato 
de Prestação de Serviços, Cláusula Oitava), o valor total estimado para 
contratação é de 60 meses X R$ 185.000,00 (Aluguel mensal de R$ 15.000,00) 
-Anexo 07 Projeto Básico Item 7.1 – mais estimativa mensal de vendas de R$ 
170.000,00 – Anexo 07(Projeto Básico Item 7.2.1), o que nos dá um valor R$ 
11.100.000,00. Assim sendo, para que a empresa atendesse o item 4.2 
Qualificação Econômico-Financeira, alínea B deveria possuir Capital Social 
devidamente integralizado ou de Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 
1.110.000,00 ainda que o referido contrato fosse anual, o valor total estimado 
da contratação seria R$ 2.220.000,00, nestes termos a empresa, para atender 
ao exigido no edital, deveria possuir Capital Social devidamente integralizado 
ou Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 220.000,00.” 
 
O Item 8.3 do EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2022 fala sobre “Garantia 
mínima: Fica estipulado que a remuneração mínima à título de royalties da 
Gramadotur por cada exercício (período de 12 meses) será de R$ 100.000,00 
(cem mil reais). Dessa forma, a cada final de período de 12 (doze) meses de 
vigência do contrato, caso a remuneração paga à Licenciante não atinja referido 
montante, o Licenciado será obrigado ao pagamento da diferença no prazo Av. 
Borges de Medeiros, 4111 – Centro – Cep 95670-000 – Gramado/RS – Telefone: 
(54) 3286 2002 de 30 (trinta) dias, até o término da vigência contratual”. No 
entendimento do Licitante a garantia deveria ser apenas sobre os royalties, uma 
vez que o objetivo principal da Licitação é a exploração comercial dos produtos 



licenciados da Griffe de Gramado. Contudo, a garantia Mínima sobre o 
entendimento desta Comissão contempla também o item 8.1 do edital “Aluguel 
mensal: Para título de pagamento do aluguel do espaço público, fica 
estabelecido o valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser 
depositado para o Fundo Municipal de Turismo”. 
Como forma de solucionar a demanda, integralizamos ao Capital Social da 
empresa VMM Comércio de Artigos de Vestuário e Serviços em Geral Ltda R$ 
200.000,00, integralização esta realizada no dia 14/03/2022 conforme alteração 
contratual protocolada na Junta Comercial (nº do protocolo 22/082934-9) 
conforme, documentação comprobatória em anexo. Em considerando o 
Patrimônio Líquido da empresa em 28/02/2022 acrescido a integralização de 
capital a empresa dispõem neste momento de Patrimônio líquido R$ 276.520,38 
atendendo assim a necessidade de capital apresentada pela comissão superior 
a R$ 220.000,00 
 
Em relação ao item 4.2 do edital – Da Qualificação Econômico-Financeira – 
Alínea D: foi requisitado ao setor de contabilidade que analisassem os índices 
apresentados pelo requisitante. Segue em anexo à presente ata documento 
elaborado pelo setor de contabilidade, segundo o qual o valor do Índice de 
Liquidez Geral é divergente do apresentado pela empresa. O valor do Ativo 
Realizável a Longo Prazo foi incluído no cálculo efetuado pela prefeitura de 
forma indevida, pois não há correspondência do seu valor no Balanço 
Patrimonial, nos Termos da NBC TG 26(R5) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Item 67ª O ativo Circulante deve ser Subdivido em 
Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível, assim 
sendo, o valor utilizado pela empresa foi o do Ativo Imobilizado, que não se 
confunde com o Ativo Realizável a Longo Prazo, provocando erro no Cálculo 
do Índice de Liquidez Geral. O valor correto do referido índice (0,970733099) 
não atende ao exigido no Instrumento Convocatório.”    
 
Conforme corretamente identificado pelo setor de contabilidade, havia 
divergência no cálculo do Índice de Liquidez Geral. Ajustamos o cálculo e 
fizemos a reavaliação do nosso Estoque item que integra nosso Ativo Circulante, 
diante deste contexto nosso índice aumentou para 1,05 atendendo assim ao 
item.2 do edital – Da Qualificação Econômico-Financeira – Alínea D. A 
documentação comprobatória encontra-se em anexo.    
 
DOS PEDIDOS 
 
Conforme os fatos e argumentos apresentados neste RECURSO, solicitamos 
como lídima justiça que: 
 
A – A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser 
DEFERIDA INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos; 
 
B – Seja reformada a decisão da Douta Pregoeira, que declarou como 
Inabilitada a empresa VMM Comércio de Artigos de Vestuário e Serviços em 
Geral Ltda, uma vez que a empresa apresenta neste Recurso 
Documentação Comprobatória que encontra-se apita ao Processo 



Licitatório n0 20/2022, Licitação n0 1/2022 – CC, na modalidade de 
Concorrência p/ Compras e Serviços. 
 
Nestes termos, 

Pede e espera Deferimento. 

Gramado / Rio Grande do Sul, 15 de março de 2022. 

 

RECORRENTE 
Representante legal 
 
 

MIGUEL ANGELO 
NEVES:95835830
068
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