
À 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO – GRAMADOTUR
ATT. ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 002/2017

A  empresa  IMPLY  RENTAL  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  SERVIÇOS

LTDA.,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.

14.928.256/0001-78,  com  sede  na  Rodovia  Imply  Tecnologia,  n.º  1111

(Rodovia  287,  Km  105),  bairro  Renascença,  Santa  Cruz  do  Sul/RS,

WWW.imply.com.br , telefone (51) 2106 – 8000, com fulcro no item 11.1

do edital em epígrafe apresenta: 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Com o intuito de sanar suas dúvidas para participar do certame licitatório

cujo objeto é selecionar proposta mais vantajosa para concessão do direito

de efetuar a comercialização dos ingressos do Natal Luz de Gramado 2017

com  preços  e  taxa  de  conveniência  fixados  pela  Gramadotur,  por

intermédio de software disponível via internet, bilheteria física e postos de

autoatendimento, com banco de dados local, integrado online com todos

os seus canais de distribuição, incluindo sistema de controle de acessos,

bem  como  suporte  técnico  e  manutenção,  conforme  necessidade  da

Autarquia Municipal de Turismo -  Gramadotur, cujo processo e julgamento

serão realizados de acordo com os preceitos da supra referida Lei.

A  empresa  IMPLY  RENTAL  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  SERVIÇOS  LTDA. na

qualidade  de  prestadora  dos  serviços  ora  licitados  no  Natal  Luz  de  2016  e  interessada  em

http://WWW.imply.com.br/


participar do processo licitatório em epígrafe se deteve a analisar as regras contidas no presente

edital. 

No dia 08 de junho de 2017 apresentou um primeiro pedido de esclarecimentos, cujas

respostas sobrevieram no dia 13 de junho de 2017.

Ainda  assim  persistem  dúvidas  que  necessitam  de  maiores  detalhamentos  da

GRAMADOTUR visando a conclusão da proposta no certame licitatório, quais sejam:

 

1.  Em 2016 o certame licitatório  de mesmo objeto ocorreu através  da modalidade

PREGÃO PRESENCIAL, sob o nº 018/2016, cujo processo administrativo fora devidamente autuado,

fiscalizado e  aprovado pelo Tribunal  de  Contas  do Estado do Rio Grande do Sul  e  pelo poder

judiciário. No referido edital era previsto que a licitante deveria ofertar a cota de patrocínio de no

mínimo R$ 250.000,00. No presente edital, no item 4.1 é previsto nas observações: 

• Propostas  com  valores  inferiores  ao  valor  referencial  de  R$
500.000,00  (quinhentos  mil  reais),  estarão  automaticamente
desclassificadas do certame licitatório.

Considerando que no projeto básico a taxa de conveniência foi mantida no mesmo

valor de R$15,00 sem que houvesse o devido reequilíbrio econômico-financeiro;

Considerando a perda inflacionária e aumento dos custos no período;

Considerando que  houve  aumento  substancial  na  quantidade  de  hardwares  de

controle de acesso que eram de 32 e passaram para 48 unidades, ou seja um aumento de 50% na

quantidade. E quanto a hand helds eram de 10 e passaram para 20 unidades, ou seja, um aumento

de 100% de quantidades a serem empregados pela empresa vencedora deste certame na execução

do contrato, contribuindo significativamente no aumento dos custos;

Considerando que a Gramadotur respondeu anteriormente que: “A definição do valor

mínimo para ter o direito da comercialização dos ingressos faz parte do poder discricionário da

Autarquia, que tomou como base o valor ofertado nos anos anteriores e a estimativa de público

e receita” (grifo nosso);

Neste contexto a manutenção da taxa de conveniência no patamar de R$15,00 (quinze

reais) torna-se impraticável se for comparado com outros eventos de grande monta, tais como e

não se limitando:









É possível verificar que a taxa de conveniência aplicada no edital não é razoável nem

proporcional  ao aplicado no mercado,  em média a taxa varia de 10% a 20%, conforme  print's

selecionados de outras empresas acima mencionados sobre o valor do ingresso cobrado. 

Sendo que nesta receita auferida pelos concorrentes não contempla os serviços de

mão  de  obra  técnica,  locação  de  bens  móveis,  alimentação,  hospedagem,  deslocamento,

aplicando-se somente a venda de ingressos web.

Os valores mínimos do Natal Luz do ano de 2016 eram de R$ 125,00 e máximo de R$

185,00, e no ano de 2017 o ingresso mínimo passou para R$ 130,00 e o máximo para R$ 280,00,

ou seja, um aumento considerável no valor do ingresso, contudo o mesmo não ocorreu com a taxa

de  conveniência  para  suportar  todos  OS  CUSTOS  INCLUSIVE  DE  ADQUIRÊNCIA  QUE  É

PROPORCIONAL AO VALOR DO INGRESSO.

No presente  edital  a  taxa  de conveniência  é  um valor  fixo diferentemente  que  do

praticado no mercado brasileiro onde a taxa de conveniência variável com o valor do ingresso,

servindo a mesma de contrapartida que a empresa terá para realizar TODOS os serviços exigidos

no edital. 



Não bastasse,  é necessário  considerar  também que todas as  taxas provenientes da

transação do cartão são aplicadas sobre o valor final da compra do consumidor, sendo que o valor

do ingresso implica diretamente no custo da empresa contratada, logo quanto maior o valor do

ingresso maior o valor da taxa a ser paga pela empresa concessionaria a administradora do cartão

de crédito.

Num exemplo prático: o ingresso vendido por R$ 280,00 deverá ser acrescido os R$

15,00  proposto  pela  concedente  totalizando  o  valor  de  R$  295,00.  Aplicando-se  uma taxa  de

mercado de adquirência (cartão de crédito) de 3,8%, sendo esta última de responsabilidade da

empresa concessionaria, chegará ao valor de R$ 11,21 de custo de operação financeira o qual será

deduzida dos R$ 15,00, restando, portanto, apenas R$ 3,79 para COBRIR OS CUSTOS DE OUTORGA

IMPOSTO  PELA  GRAMADOTUR,  equipe  técnica,  equipamentos,  deslocamento,  hospedagem,

impostos,  alimentação,  frete,  publicidade,  etc.  Como  será  possível  oferecer  um  serviço  de

qualidade com esta contrapartida???

1.1 – Quais os parâmetros, fatores e índices que justificam a Gramadotur manter a

taxa de conveniência/tarifa fixado idêntica ao do ano de 2016 e abaixo do praticado no mercado

nacional?

1.2  –  Considerando  que  a  quantidade  de  ingressos  disponibilizados  à  empresa

concessionaria é menor que no ano de 2016, a taxa conveniência se manteve a mesma de 2016,

a  quantidade  de  equipamentos  foi  ampliada  e  o  custo  da  outorga  dobrou,  embasar-se

simplesmente no  poder  discricionário  não  procede nem auxilia  aos  licitantes  interessados  a

participarem no processo licitatório, por este motivo solicitamos que apresentem planilhas de

custos identificando a justificativa do aumento da outorga?

2 – No item 7 do anexo 04 do edital prevê:

7.  ESTIMATIVA  DE  VENDAS  PARA  A  32ª  EDIÇÃO  DO  NATAL  LUZ  DE  GRAMADO

2017/2018: 

7.1. Estimativa de valores e ingressos: 

7.1.1. Receita total estimada sobre a venda dos ingressos: R$ 25.000.00,00  

7.1.2. Quantitativo total estimado de venda de ingressos: 250.000 ingressos;



Na resposta apresentada pela Gramadotur ao questionamento 15.2 foi informado que:

“Estima-se que a contratada será remunerada sobre o total de 180.000 ingresso vendidos.”

2.1. Com base nesta resposta entendemos que a concessionaria terá disponível no

mínimo 180.000 ingressos via web para venda, está correto nosso entendimento?

Santa Cruz do Sul/RS, 27 de junho de 2017

Imply Tecnologia Eletrônica Ltda
Tironi Paz Ortiz

Diretor/Presidente


