Porto Alegre, 08 de setembro de 2022.

RECURSO
Ao Sr. MARCOS ALEXANDRE PEREIRA STOCCO
A empresa DOMUS - CENTRO DE TERAPIA DE CASAL E FAMILIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, inscrita no
CNPJ 74872300000105, com sede na cidade de Porto Alegre, à Rua Rua Tobias da Silva nº 248, telefone
51992428566, inscrição estadual nº Isento, por intermédio de seu representante legal, conforme
consta de seus atos constitutivos arquivados no Cadastro Central de Fornecedores do Estado de ,
através do presente instrumento, torna público o credenciamento do(a) senhor(a) Domus Centro de
Terapia de Casal e Familia, CPF 14057590030, com endereço para correspondência eletrônica através
do e-mail domusctcf@gmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "pregão
eletrônico", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como
concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas,
oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizer necessário ao
desempenho de suas atividades como se o próprio licitante fosse.
Pelos termos deste credenciamento, impetramos recurso referente ao processo de aquisição por
pregão nº 802/2022 desta secretaria no que tange a participação do DOMUS nos lotes 01 e 02
buscando em nossa justificativa a observância do edital que regram estas ações
Com base:
7.23. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
7.23.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da
Legislação aplicável;
7.23.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
7.23.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
Edital;
7.23.4. Que não atenderem a quantidade total estimada para o item ou lote, indicados no presente
Edital e seus Anexos ou da Legislação aplicável.
7.23.5. Propostas com preços manifestamente inexequíveis;
7.23.5.1. Serão consideradas como inexequíveis propostas cujo preço seja inferior a 70% (setenta por
cento) do preço estimado pela SETASC, salvo se demonstrada sua viabilidade;
7.23.5.2. A viabilidade da proposta deverá ser feita de documentação que comprove que os custos dos

DOMUS – Centro de Terapia de Casal e Família – Rua Tobias da Silva, 248 - Moinhos de Vento, Porto
Alegre - RS, 90570-020 – https://domusterapia.com.br/

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis
com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato
convocatório da licitação.
Sendo assim, e avaliando a memória de cálculo apresentados pelo Instituto DOMUS neste recurso,
cujos valores foram mantidos na exequibilidade que a empresa julga para atender um serviço
qualificado nas quantidades, prazos e conteúdos exigidos pelo edital e que se aproximam do
percentual de 70% conforme tabela em anexo, nos manifestamos contra a decisão de manter
vencedora a licitante BR Consultoria, cujos preços estão muito abaixo do exequivel.
Lotes

Valores Edital Valores Dados Percentual

Lote 1 R$ 245.919,99 R$ 168.000,00 68%
Lote 2 R$ 263.333,33 R$ 180.000,00 68%
Lote 3 R$ 240.000,00 R$ 118.730,00 49%
TOTAL R$ 749.253,32 R$ 466.730,00

Observamos que os valores arbitrados pelos demais licitantes em 1º, 2º e 3º lugares ficaram muito
abaixo do percentual de corte. Neste caso, embora nossa proposta também não tenha atingido o
percentual de 70 %, ficamos com os valores mais próximos do que foi exigido no edital.
O lance do licitante Licitante 05 para o LOTE 01 foi de R$ 112.600,00.
O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 01 foi de R$ 111.580,00.
O lance do licitante Licitante 07 para o LOTE 01 foi de R$ 111.579,00.

45%
45%
45%

O lance do licitante Licitante 05 para o LOTE 02 foi de R $125.850,00.
O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 02 foi de R$ 122.500,00.
O lance do licitante Licitante 07 para o LOTE 02 foi de R$ 122.800,00.

47%
46%
46%

Desta forma, vimos mui respeitosamente solicitar a avaliação deste percentual apresentado e que para
o DOMUS torna a proposta exequível. Salientamos que o Instituto DOMUS é especializado para o
desenvolvimento em formação a distância (EAD) e telepresencial e a produção de vídeos para cursos
na área da assistência social. Nossa viabilidade financeira para os valores apresentados nos lotes 01 e
02 estão apresentados no anexo final deste e-mail com a memória de cálculo das despesas
mobilizadas, o que nos permite alegar a inexequibilidade por parte da empresa vencedora.
Confiante na boa acolhida desta solicitação, desejamos votos de consideração e apreço.
Atenciosamente!

Claudia Deitos Giongo
Diretora centro DOMUS

DOMUS – Centro de Terapia de Casal e Família – Rua Tobias da Silva, 248 - Moinhos de Vento, Porto
Alegre - RS, 90570-020 – https://domusterapia.com.br/

Anexo Lote 01:
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Anexo lote 02:
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