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 Este pregão possui 1 Ata Complementar

 Ver Ata Original   

926307.22022 .39686 .4343 .881004590

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00002/2022

Às 10:00 horas do dia 10 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 39 de 26/10/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 004/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica animada
(motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações., tendo em vista
Interposição de recurso pela licitante R.M. AUAR VIDEO TECH (CNPJ 26.339.308/0001-50), contestando a habilitação da
licitante ARTHUR ALVES NEVES (CNPJ 31.083.713/0001-90), julgado procedente pela Pregoeira. Faz-se o retorno da fase
do pregão para habilitação, a fim de inabilitar o licitante ARTHUR ALVES NEVES (CNPJ 31.083.713/0001-90) e dar
continuidade ao certame, com o julgamento da proposta da próxima colocada..

Item: 1
Descrição: Produção obra audiovisual
Descrição Complementar: Serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica animada (motion
graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações”, conforme especificações do
Edital. Os serviços técnicos deverão ser executados utilizando-se de técnicas mistas de produção audiovisual,
prioritariamente técnicas de animação 2D com uso de imagens, vídeos e computação gráfica, mediante briefing e
referências (fornecidos no Termo de Referência). A sonorização poderá ser feita utilizando-se de trilhas e efeitos sonoros
prontos, sem a necessidade de produção de trilhas e/ou efeitos (sound design) originais, desde que estes não firam a
legislação de direitos autorais ou demais pertinentes ao serviço. Não está prevista captação de vídeos, mas será permitido
o uso de imagens/vídeos produzidos por dispositivos móveis e/ou equipamentos semiprofissionais, mediante aprovação
prévia do roteiro e das imagens em consonância com o Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 45.213,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: K G NASCIMENTO MARKETING, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$
9.999,5000 .

Histórico
Item: 1 - Produção obra audiovisual

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 03/06/2022
13:28:34 Volta de Fase para Habilitação

Inabilitação
de fornecedor

10/06/2022
10:11:29

Inabilitação de proposta. Fornecedor: ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF:
31.083.713/0001-90, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e com valor negociado a R$
9.999,5000. Motivo: Inabilitação por insuficiência atestados de capacidade técnica (itens 9.11
do edital e 7 do Termo de Referência) e ausência de certidões negativas de falência e
concordata (9.10.1 do edital).

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2022
10:20:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2022
10:36:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING,
CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83.

Aceite de
proposta

10/06/2022
10:57:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$
9.999,5000. Motivo: Valor negociado para R$ 1.428,50 unitário e R$ 9.999,50 global.
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Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2022
14:36:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2022
15:36:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING,
CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83.

Habilitação de
fornecedor

10/06/2022
16:05:48

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$
9.999,5000.

Registro de
intenção de
recurso

10/06/2022
16:24:57

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R.M. AUAR VIDEO TECH CNPJ/CPF:
26339308000150. Motivo: O processo de habilitação ocorreu apresentou vícios em desacordo
com a lei 8666, com juntada impestiva de documentação. Também não conseguimos acessar a
proposta atualizada por estar em formato incomp

Registro de
intenção de
recurso

10/06/2022
16:32:17

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R.M. AUAR VIDEO TECH CNPJ/CPF:
26339308000150. Motivo: O processo de habilitação ocorreu apresentou vícios, estando em
desacordo com a lei 8666. Também não conseguimos acessar a proposta atualizada por estar
em formato incompatível (extensão .1), além da

Aceite de
intenção de
recurso

10/06/2022
17:08:17

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R.M. AUAR VIDEO TECH, CNPJ/CPF: 26339308000150.
Motivo: Interposição de recurso apresentada tempestivamente. Concede-se o prazo de 3 dias
para apresentar a peça recursal. Como os prazos de início só podem iniciar em dia de
expediente, contar-se-á de segunda-feira, 13/06. Será providenciada a publicação dos
documentos da recorrida que a recorrente não conseguiu acesso, no Portal da Transparência.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

26.339.308/0001-50 10/06/2022 16:32 10/06/2022 17:08 Aceito
Motivo Intenção:O processo de habilitação ocorreu apresentou vícios, estando em desacordo com a
lei 8666. Também não conseguimos acessar a proposta atualizada por estar em formato incompatível
(extensão .1), além da inacessibilidade dos atestados técnicos mencionados no chat, da certidão de
falências, bem como a incompatibilidade do portfólio com as exigências do edital. Solicitamos a
intenção de recurso para demonstrar as falhas apresentadas no processo de habilitação.
Motivo Aceite ou Recusa:Interposição de recurso apresentada tempestivamente. Concede-se o
prazo de 3 dias para apresentar a peça recursal. Como os prazos de início só podem iniciar em dia de
expediente, contar-se-á de segunda-feira, 13/06. Será providenciada a publicação dos documentos da
recorrida que a recorrente não conseguiu acesso, no Portal da Transparência.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 03/06/2022
13:28:34

Este pregão foi reagendado para 10/06/2022 10:00.

Sistema 03/06/2022
13:28:34

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Habilitação.

Pregoeiro 10/06/2022
10:03:59

Senhores licitantes, bom dia! Daremos continuidade à sessão.

Pregoeiro 10/06/2022
10:05:40

Conforme publicado no Sistema Comprasnet e no Portal da Transparência do CAU/SC,
a empresa R.M. AUAR VIDEO TECH interpôs recurso contra habilitação da licitante

ARTHUR ALVES NEVES (https://www.causc.gov.br/wp-
content/uploads/editais/33894/Recurso-R.M..pdf)

Pregoeiro 10/06/2022
10:07:57

A licitante ARTHUR ALVES NEVES não apresentou contrarrazões. A peça recursal foi
analisada e acataram-se as motivações e pedidos da empresa R.M. AUAR VIDEO

TECH. Dessa forma, volta-se à fase de habilitação, para inabilitação do fornecedor
ARTHUR ALVES NEVES, com base nas motivações exaradas na resposta ao recurso

(...)
Pregoeiro 10/06/2022

10:08:06
(...) https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/33894/Decisao-Pregoeira-

com-anexos.pdf.
Pregoeiro 10/06/2022

10:12:22
A proposta do 3º colocado, fornecedor ARTHUR ALVES NEVES, foi inabilitada.

Pregoeiro 10/06/2022
10:13:08

Voltaremos para a fase de julgamento das propostas, para análise da proposta da 4º
colocada, empresa K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ: 39.421.244/0001-83.

Pregoeiro 10/06/2022
10:16:47

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Prezado licitante, convoco para negociação da
proposta, para o preço do 3º colocado, de R$ 1.428,50 unitário e R$ 9.999,50 global.

39.421.244/0001-
83

10/06/2022
10:18:11

Bom dia, Sr. Pregoeiro. Negociação aceita.

Pregoeiro 10/06/2022
10:19:48

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Ótimo, obrigada pelo retorno! Feita a
negociação, com fundamento no 7.24.2, irei convocar anexo para envio da proposta

ajustada.
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Sistema 10/06/2022
10:20:04

Senhor fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2022
10:20:38

Para K G NASCIMENTO MARKETING - O prazo de envio é de 02 horas, a contar da
convocação, ou seja, até 12:20.

39.421.244/0001-
83

10/06/2022
10:21:18

Perfeito. Iremos enviar a proposta junto também aos documentos de habilitação já
com as devidas atualizações em acordo ao dia de hoje.

Pregoeiro 10/06/2022
10:23:34

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Certo, fico no aguardo!

Sistema 10/06/2022
10:36:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2022
10:37:05

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Agradeço o envio, iremos analisar.

39.421.244/0001-
83

10/06/2022
10:37:49

Estou à disposição.

Pregoeiro 10/06/2022
10:57:02

Senhores licitantes, informo que a empresa K G NASCIMENTO MARKETING
apresentou proposta de acordo com o edital e anexos e, portanto, será aceita no

sistema.
Pregoeiro 10/06/2022

10:58:08
Passaremos para habilitação da empresa.

Pregoeiro 10/06/2022
11:04:50

Antes da conferencia dos documentos de habilitação, em atendimento ao item 9.1. do
instrumento convocatório, foi verificada possível situação de impedimento do

fornecedor, no SICAF e certidão consolidada do TCU, não tendo sido encontrados
registros de impedimentos.

Pregoeiro 10/06/2022
11:14:53

Na forma do item 9.1.3 do edital, foi conferida possível situação de impedimento no
nome de sua proprietária, no SICAF, TCU, CNJ e CEIS, não sendo encontrados

impedimentos ou irregularidades.
Pregoeiro 10/06/2022

11:15:13
Dessa forma, passaremos para análise da habilitação jurídica da empresa.

Pregoeiro 10/06/2022
11:19:33

A empresa anexou ao sistema registro de empresário na Junta Comercial, o qual
possui como objeto da empresa: "MARKETING DIRETO CONSULTORIA EM

PUBLICIDADE OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ATIVIDADES DE DESIGN
ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA

ATIVIDADES DE POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS
DE TELEVISAO"

Pregoeiro 10/06/2022
11:20:09

Anexou também documento de identidade (CNH) da proprietária, representante legal.

Pregoeiro 10/06/2022
11:29:16

Foi feita a validação do registro na junta por meio do sítio oficial
(https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/principal.jsf). Portanto, verifica-
se que a empresa cumpre a habilitação jurídica solicitada em edital. Passaremos para

regularidade fiscal e trabalhista.
Pregoeiro 10/06/2022

11:32:37
A empresa possui as certidões negativas federal e estadual, FGTS e trabalhista

válidas e vigentes no SICAF, tendo anexado a certidão negativa municipal válida. O
fornecedor também anexou ao sistema o cartão CNPJ.

Pregoeiro 10/06/2022
11:38:42

No cartão CNPJ consta como código e descrição da atividade econômica principal:
"73.19-0-03 - Marketing direto" e dentre as atividades secundárias "74.10-2-99 -

atividades de design não especificadas anteriormente" e "74.20-0-01 - Atividades de
produção de fotografias, exceto aérea e submarina".

Pregoeiro 10/06/2022
11:44:42

A certidão municipal foi conferida no sítio oficial, assim como o cartão CNPJ. Por fim,
a empresa anexou também cadastro de contribuinte municipal de ISSQN, válido e

vigente. Dessa forma, verificado o atendimento ao edital quanto à regularidade fiscal
e trabalhista.

Pregoeiro 10/06/2022
11:45:38

Passaremos para qualificação econômico-financeira.

Pregoeiro 10/06/2022
11:55:21

A empresa apresentou certidão negativa de falência, emitida pelo Poder Judiciário do
Ceará, comarca de Fortaleza, sede do domicílio da licitante. Tal certidão foi verificada

no site do TJCE e está de acordo com o edital. Passaremos para análise da
qualificação técnica.

Pregoeiro 10/06/2022
12:20:10

Quanto aos atestados de capacidade técnica, registra-se que estão sendo analisados
os anexados pela licitante ao sistema no momento de cadastro da proposta, ou seja,

na documentação de habilitação original, já constante no comprasnet quando da
abertura da sessão, em 04/05/2022.

Pregoeiro 10/06/2022
12:25:16

Dessa forma, tem-se os atestados emitidos por: CAPEL (NEWTON AMORIM CAPELO);
TIQUEQUÊ (ABREU CONCEITO); MME REPRESENTAÇÃO; VIVAZ SOLUÇÕES. Todos

emitidos após abertura da empresa (e em nome desta), em outubro de 2020.
Pregoeiro 10/06/2022

12:28:46
Nos atestados verificam-se as prestações de serviços de desenvolvimento de artes
gráficas, desenho manual e digital, criação de identidade visual, produção de artes

gráficas, ilustração digital, diagramação, edição de vídeos-aulas, com etapa de
criação visual.

Pregoeiro 10/06/2022
12:38:06

Senhores licitantes, faremos um intervalo de almoço. As 14:00 horas retornamos com
a análise dos atestados de capacidade técnica do fornecedor K G NASCIMENTO

MARKETING.
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Pregoeiro 10/06/2022
12:38:54

Não farei a suspensão administrativa no sistema, mas informo que nenhum ato será
tomado até às 14:00 horas. Peço que, neste horário, se conectem para acompanhar o

andamento da sessão.
Pregoeiro 10/06/2022

14:09:00
Senhores licitantes, boa tarde! Daremos continuidade à sessão.

Pregoeiro 10/06/2022
14:09:14

Ainda estamos analisando os atestados de capacidade técnica.

Pregoeiro 10/06/2022
14:27:18

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Prezado licitante, vamos receber os atestados
enviados no último anexo, junto com a proposta atualizada, emitidos pela e-deas e

pela Ingrity Silva, como documentação complementar, assim como solicitamos da 3ª
colocada.

39.421.244/0001-
83

10/06/2022
14:30:23

Ok, estou à disposição.

Pregoeiro 10/06/2022
14:32:42

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Tais atestados comprovam serviços de
roteirização, animação de vídeos e técnica motion graphics. Atestam referir-se a

serviços prestados de 2020 a 2021.
Pregoeiro 10/06/2022

14:36:21
Para K G NASCIMENTO MARKETING - Da mesma forma que foi feita para o fornecedor
ARTHUR ALVES NEVES, convocarei anexo para envio de portfólio ou link para tal, caso
a licitante possua e consiga enviar tais trabalhos realizados, corroborando a utilização

da técnica de animação motion graphics.
Sistema 10/06/2022

14:36:32
Senhor fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF: 39.421.244/0001-83,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
39.421.244/0001-

83
10/06/2022
14:37:17

Ciente. Vamos providenciar

Pregoeiro 10/06/2022
14:41:49

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Destaco que a convocação é feita com base nos
itens 8.8 e 9.3. do edital. Deixarei o chat aberto para contato.

Sistema 10/06/2022
15:36:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor K G NASCIMENTO MARKETING, CNPJ/CPF:
39.421.244/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2022
15:38:07

Iremos analisar, peço que permaneçam conectados.

Pregoeiro 10/06/2022
15:59:23

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Prezada licitante, a empresa esta ciente do
Termo de Referência e verificou as referencias previstas pelo CAU/SC no item 5.1.3?

Pregoeiro 10/06/2022
15:59:29

Para K G NASCIMENTO MARKETING - 5.1.3. Referências Links do youtube: &#61623;
https://www.youtube.com/c/sejaumapessoamelhor &#61623;

https://www.youtube.com/c/EpifaniaExperiencia &#61623;
https://www.youtube.com/results?search_query=ilustradamente

39.421.244/0001-
83

10/06/2022
16:01:27

Sim, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 10/06/2022
16:03:27

Para K G NASCIMENTO MARKETING - Certo. Agradeço o retorno!

Pregoeiro 10/06/2022
16:04:17

Senhores licitantes, com base nos atestados apresentados e documentos
complementares enviados, será aceita a qualificação técnica apresentada pela

empresa K G NASCIMENTO MARKETING.
Pregoeiro 10/06/2022

16:05:18
Faremos a habilitação no sistema e o prazo para manifestar intenção de interpor

recurso será automaticamente aberto. Agradeço a participação de todos!
Sistema 10/06/2022

16:05:48
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 10/06/2022

16:06:05
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/06/2022 às

16:35:00.
Pregoeiro 10/06/2022

17:10:13
Senhores licitantes, foi apresentada intenção em interpor recurso pela licitante R.M.

AUAR VIDEO TECH. Como os prazos só podem iniciar em dia de expediente do órgão,
contar-se-á o prazo de 3 dias de segunda-feira, 13/06.

Pregoeiro 10/06/2022
17:12:31

Ao final do prazo da recorrente, é dado o prazo de 3 dias para a recorrida
contrarrazoar. Novamente, como o prazo não pode iniciar em dia sem expediente e o

dia seguinte é feriado, o prazo final para apresentação das contrarrazões será em
21/06.

Pregoeiro 10/06/2022
17:12:49

Irei finalizar a sessão para que o campo de interposição de recursos seja aberto pelo
sistema.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 03/06/2022
13:28:34

Interposição de recurso pela licitante R.M. AUAR VIDEO TECH (CNPJ 26.339.308/0001-50),
contestando a habilitação da licitante ARTHUR ALVES NEVES (CNPJ 31.083.713/0001-90),
julgado procedente pela Pregoeira. Faz-se o retorno da fase do pregão para habilitação, a
fim de inabilitar o licitante ARTHUR ALVES NEVES (CNPJ 31.083.713/0001-90) e dar
continuidade ao certame, com o julgamento da proposta da próxima colocada. .
Reagendado para: 10/06/2022 10:00
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Abertura do prazo 10/06/2022
16:05:48

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/06/2022
16:06:05 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/06/2022 às 16:35:00.

Data limite para registro de recurso: 15/06/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 21/06/2022.
Data limite para registro de decisão: 28/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:14 horas do dia 10
de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LETICIA HASCKEL GEWEHR 
Pregoeiro Oficial

YVE SARKIS DA COSTA
Equipe de Apoio

 Ver Ata Original   
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