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Pregão Eletrônico

926307.22022 .27962 .4360 .1824236270

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2022

Às 10:00 horas do dia 04 de maio 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.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida
a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

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: ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e com valor negociado a
R$ 9.999,5000 .

Histórico
Item: 1 - Produção obra audiovisual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
26.820.476/0001-62 CHRISTIANO THEISS

NETO 05131168937
Sim Sim 7 R$ 6.000,0000 R$ 42.000,0000 03/05/2022

11:30:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 07 (sete) vídeos + 07 (sete) teasers 
Porte da empresa: ME/EPP

23.795.269/0001-07 B2B CONTEUDOS
CORPORATIVOS
SERVICOS LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.400,0000 R$ 44.800,0000 27/04/2022
20:31:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica
animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.584.266/0001-69 PROEZA
AUDIOVISUAIS LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.400,0000 R$ 44.800,0000 03/05/2022
16:55:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica
animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.948.346/0001-28 DV3
COMUNICACOES
LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.400,0000 R$ 44.800,0000 03/05/2022
20:22:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica
animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeo animações 
Porte da empresa: ME/EPP

37.459.323/0001-58 INSPIRA
COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.400,0000 R$ 44.800,0000 03/05/2022
21:55:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica



23/05/2022 11:41 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/12

animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.728.448/0001-05 FOCO PRODUCOES
LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.428,5700 R$ 44.999,9900 03/05/2022
19:13:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de roteirização, direção de arte,
computação gráfica animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeo
animações, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.421.244/0001-83 K G NASCIMENTO
MARKETING

Sim Sim 7 R$ 6.450,0000 R$ 45.150,0000 04/05/2022
00:03:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos de roteirização, direção de arte,
computação gráfica animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de
vídeoanimações. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.656.728/0001-95 REINALDO DE MAYO
ZORZETTI

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 22/04/2022
12:33:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica
animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 
Porte da empresa: ME/EPP

31.083.713/0001-90 ARTHUR ALVES
NEVES 16325071700

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 27/04/2022
13:24:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.890.072/0001-08 ROBERTO ALVES
JOSE 02135464775

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 01/05/2022
10:10:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.941.421/0001-03 RAFAEL GOMES
CAMPOS
38567129842

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 02/05/2022
18:28:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica
animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeoanimações”
(Animação 2D) Total de 07 (sete) vídeos mais 07 (sete) teasers. Tamanho dos vídeos: aproximadamente 4 minutos
cada um, formato para youtube e demais mídias (instagram e Facebook). Tamanho dos teasers: até 1 (um) minuto
cada um, formato para youtube e demais mídias. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.299.179/0001-65 MAGIC BEANS
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 03/05/2022
11:31:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 vídeo + 1 teaser (conforme item 5 e demais disposições deste termo)
Porte da empresa: ME/EPP

05.972.181/0001-31 MIDIANELE LTDA Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 03/05/2022
12:05:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.066.403/0001-21 TRUST DESIGN
MULTIMIDIA S/S
LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 03/05/2022
15:01:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 vídeo + 1 teaser (conforme item 5 e demais disposições deste termo)
Porte da empresa: ME/EPP

06.368.995/0001-24 MULTISERVICE
SERVICOS
CINEMATOGRAFICOS
LTDA

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 03/05/2022
17:16:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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
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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. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.339.308/0001-50 R.M. AUAR VIDEO
TECH

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 03/05/2022
19:01:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.334.469/0001-98 VITOR ALEXANDRE
SILVA DE JESUS
14447417723

Sim Sim 7 R$ 6.459,0000 R$ 45.213,0000 03/05/2022
22:51:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos de roteirização, direção de arte, computação gráfica
animada (motion graphics), edição, legendagem, sonorização, locução, e pós-produção de vídeo animações”,
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. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 45.213,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 28.656.728/0001-95 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 27.890.072/0001-08 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 05.972.181/0001-31 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 06.368.995/0001-24 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.213,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 45.150,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 44.999,9900 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 44.800,0000 08.948.346/0001-28 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 44.800,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 44.800,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 44.800,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 42.000,0000 26.820.476/0001-62 04/05/2022 10:00:02:357
R$ 40.000,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:16:36:510
R$ 40.980,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:16:46:937
R$ 39.000,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:16:48:613
R$ 38.000,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:16:54:960
R$ 37.500,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:17:06:363
R$ 35.500,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:17:08:317
R$ 40.000,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:17:12:557
R$ 33.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:17:16:717
R$ 37.250,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:17:25:283
R$ 32.000,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:17:30:990
R$ 32.580,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:17:38:150
R$ 31.000,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:17:39:017
R$ 32.700,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:17:44:810
R$ 30.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:17:44:980
R$ 29.000,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:18:03:147
R$ 29.500,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:18:10:113
R$ 29.001,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:18:29:887
R$ 28.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:18:40:030
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R$ 30.000,0000 05.972.181/0001-31 04/05/2022 10:18:43:843
R$ 30.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:18:50:047
R$ 28.001,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:19:42:647
R$ 27.500,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:20:09:663
R$ 27.000,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:20:40:630
R$ 28.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:20:48:183
R$ 30.000,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:20:54:810
R$ 26.500,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:21:00:380
R$ 26.100,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:21:16:250
R$ 25.800,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:21:42:493
R$ 26.200,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:21:43:400
R$ 25.400,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:21:59:020
R$ 26.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:22:02:900
R$ 25.000,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:22:29:183
R$ 24.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:22:49:110
R$ 28.000,0000 05.972.181/0001-31 04/05/2022 10:22:52:053
R$ 25.401,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:22:55:417
R$ 23.700,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:23:13:967
R$ 25.900,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:23:26:270
R$ 23.300,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:23:36:770
R$ 23.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:23:44:440
R$ 24.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:23:54:107
R$ 22.700,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:24:14:127
R$ 22.701,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:24:46:143
R$ 40.000,0000 06.368.995/0001-24 04/05/2022 10:24:48:853
R$ 22.000,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:24:58:260
R$ 22.100,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:25:13:567
R$ 22.001,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:25:15:490
R$ 21.780,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:25:37:683
R$ 21.500,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:25:51:067
R$ 22.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:25:57:400
R$ 21.100,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:25:59:803
R$ 20.889,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:26:18:310
R$ 20.500,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:26:29:367
R$ 20.501,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:26:41:240
R$ 20.295,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:27:03:117
R$ 21.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:27:05:957
R$ 21.760,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:27:08:287
R$ 20.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:27:52:170
R$ 21.000,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:27:55:380
R$ 20.790,0000 28.656.728/0001-95 04/05/2022 10:28:13:393
R$ 20.001,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:28:28:570
R$ 20.700,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:28:35:953
R$ 20.800,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:28:37:687
R$ 20.493,0000 28.656.728/0001-95 04/05/2022 10:28:39:400
R$ 19.800,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:29:14:583
R$ 20.000,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:29:24:887
R$ 21.800,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:29:26:497
R$ 20.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:29:36:340
R$ 21.000,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:29:53:417
R$ 19.600,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:30:21:043
R$ 19.000,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:30:31:263
R$ 19.500,0000 27.890.072/0001-08 04/05/2022 10:30:37:947
R$ 19.005,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:30:44:387
R$ 20.500,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:30:49:307
R$ 18.000,0000 23.795.269/0001-07 04/05/2022 10:30:55:307
R$ 19.500,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:30:56:313

R$ 1,8900 08.948.346/0001-28 04/05/2022 10:31:00:393
R$ 17.000,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:31:00:420
R$ 17.500,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:31:02:563
R$ 19.003,0000 16.584.266/0001-69 04/05/2022 10:31:05:727
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R$ 17.002,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:31:12:590
R$ 19.305,0000 28.656.728/0001-95 04/05/2022 10:31:13:677
R$ 19.500,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:31:24:233
R$ 19.200,0000 27.890.072/0001-08 04/05/2022 10:31:55:460
R$ 19.008,0000 28.656.728/0001-95 04/05/2022 10:31:57:680
R$ 18.700,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:31:58:107
R$ 17.900,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:32:08:637
R$ 17.400,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:32:17:977
R$ 18.500,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:32:21:487
R$ 16.900,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:32:24:483
R$ 16.500,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:32:35:363
R$ 16.999,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:32:42:787
R$ 18.500,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:32:47:920
R$ 17.001,0000 12.728.448/0001-05 04/05/2022 10:32:52:367
R$ 16.501,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:32:56:940
R$ 17.000,0000 32.941.421/0001-03 04/05/2022 10:33:01:357
R$ 18.000,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:33:07:903
R$ 16.400,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:33:17:053
R$ 17.000,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:33:41:307
R$ 16.300,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:33:49:317
R$ 17.000,0000 26.820.476/0001-62 04/05/2022 10:33:54:903
R$ 16.290,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:33:57:107
R$ 13.000,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:34:01:877
R$ 13.001,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:34:28:150
R$ 16.100,0000 37.459.323/0001-58 04/05/2022 10:34:33:013
R$ 12.990,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:34:40:943
R$ 14.000,0000 26.339.308/0001-50 04/05/2022 10:34:47:933
R$ 16.000,0000 03.066.403/0001-21 04/05/2022 10:34:51:460
R$ 16.000,0000 39.299.179/0001-65 04/05/2022 10:35:05:817
R$ 10.000,0000 31.083.713/0001-90 04/05/2022 10:36:20:707
R$ 9.999,0000 25.334.469/0001-98 04/05/2022 10:38:01:327
R$ 12.000,0000 39.421.244/0001-83 04/05/2022 10:40:13:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/05/2022
10:08:13 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 04/05/2022
10:16:03 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

04/05/2022
10:35:15 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

04/05/2022
10:35:15

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1,8900 e R$
13.001,0000.

Encerramento
etapa fechada

04/05/2022
10:40:16 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio
eletrônico

04/05/2022
10:40:16

Item teve empate real para os valores 16.000,0000 e 17.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 04/05/2022
10:40:16 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

04/05/2022
14:35:00

Recusa da proposta. Fornecedor: DV3 COMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 08.948.346/0001-28, pelo
melhor lance de R$ 1,8900. Motivo: Proposta manifestamente inexequível. Amparo no inciso II do art.
48 da Lei nº 8.666/93. Fornecedor foi chamado via chat para se manifestar, não tendo apresentado
quaisquer argumentos/comprovações. Foi realizada diligência na forma da IN Nº 05/2017. Não há
comprovação de que o valor é exequível.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/05/2022
14:38:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723,
CNPJ/CPF: 25.334.469/0001-98.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/05/2022
14:57:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS
14447417723, CNPJ/CPF: 25.334.469/0001-98.

Aceite de
proposta

04/05/2022
15:15:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723,
CNPJ/CPF: 25.334.469/0001-98, pelo melhor lance de R$ 9.999,0000.

Negociação 04/05/2022 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723,
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de valor 15:17:44 CNPJ/CPF: 25.334.469/0001-98, pelo melhor lance de R$ 9.999,0000 e com valor negociado a R$
9.998,9400. Motivo: Valor negociado para fins de arredondamento: R$ 9.998,94.

Inabilitação
de fornecedor

04/05/2022
18:03:58

Inabilitação de proposta. Fornecedor: VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723, CNPJ/CPF:
25.334.469/0001-98, pelo melhor lance de R$ 9.999,0000 e com valor negociado a R$ 9.998,9400.
Motivo: Fornecedor inabilitado por ausência de certidão solicitada no item 9.10.1 do edital (negativa
de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante). Pregoeira e equipe realizaram diligencia,
de modo a tentar obter a certidão, sem sucesso. O licitante foi convocado e consultado, sem
resolutiva

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

05/05/2022
10:06:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF:
31.083.713/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/05/2022
10:16:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700,
CNPJ/CPF: 31.083.713/0001-90.

Aceite de
proposta

05/05/2022
10:37:47

Aceite individual da 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: Valor negociado para fins de arredondamento. Fornecedor enviou proposta atualizada de
acordo com edital e anexos.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

05/05/2022
14:13:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF:
31.083.713/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/05/2022
14:41:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700,
CNPJ/CPF: 31.083.713/0001-90.

Habilitação de
fornecedor

16/05/2022
10:56:30

Habilitação individual da 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.

Registro de
intenção de
recurso

16/05/2022
11:21:53

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: R.M. AUAR VIDEO TECH CNPJ/CPF: 26339308000150.
Motivo: Registramos nossa intenção de recurso no certame em questão pois identificamos falhas no
processo de habilitação da empresa em questão no que tange aos aspectos técnicos (os atestados
técnicos apresen

Aceite de
intenção de
recurso

16/05/2022
11:41:16

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: R.M. AUAR VIDEO TECH, CNPJ/CPF: 26339308000150.
Motivo: Aceita a intenção de recurso, na forma do item 11.2 do instrumento convocatório. O prazo
para interposição do recurso é de 3 dias, consoante item 11.2.3. do edital.

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

26.339.308/0001-50 16/05/2022 11:21 16/05/2022 11:41 Aceito
Motivo Intenção:Registramos nossa intenção de recurso no certame em questão pois identificamos falhas
no processo de habilitação da empresa em questão no que tange aos aspectos técnicos (os atestados
técnicos apresentados em desacordo com o edital) e administrativo (com falhas na relação documental
apresentada em diversos itens referentes à habilitação, também não satisfazendo as exigências
previamente estabelecidas para a contratação).
Motivo Aceite ou Recusa:Aceita a intenção de recurso, na forma do item 11.2 do instrumento
convocatório. O prazo para interposição do recurso é de 3 dias, consoante item 11.2.3. do edital.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 04/05/2022
10:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1

minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 04/05/2022

10:05:46
Senhores licitantes, bom dia! Daremos início à sessão.

Pregoeiro 04/05/2022
10:09:35

As propostas foram analisadas, na forma do item 7.2 do Edital e não houve
desclassificações. Em breve o sistema estará aberto para lances.

Sistema 04/05/2022
10:15:03

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 04/05/2022
10:15:03

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 04/05/2022
10:16:03

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/05/2022
10:35:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1,8900 e R$ 13.001,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:15 do dia

04/05/2022.
Sistema 04/05/2022

10:40:16
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1,8900 não enviou lance único e fechado para o

item 1.
Sistema 04/05/2022 O item 1 teve empate real para os valores 16.000,0000 e 17.000,0000. Procedeu-se o
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10:40:16 sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as
convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 04/05/2022
10:40:16

O item 1 está encerrado.

Sistema 04/05/2022
10:40:21

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 04/05/2022
10:45:56

Senhores licitantes, passaremos para a fase de julgamento das propostas.

Pregoeiro 04/05/2022
10:49:01

Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Prezado licitante, na condição de primeiro colocado,
verificando uma possível inexequibilidade da proposta, peço que se manifestem sobre o

valor final ofertado pela empresa.
Pregoeiro 04/05/2022

10:54:24
Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Destaco que conforme item 3.4. do edital "O licitante

responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante, (...)"
Pregoeiro 04/05/2022

10:55:12
Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Aguardo comunicação via chat.

Pregoeiro 04/05/2022
11:16:13

Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Na forma do item 8.4.4.1., peço que comprovem que
possuem ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto.

Pregoeiro 04/05/2022
11:17:21

Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Darei o prazo de 01 hora para resposta. Destaco que a
desclassificação não impede a responsabilização da empresa, a ser verificada em processo

administrativo sancionador.
Pregoeiro 04/05/2022

11:47:11
Para DV3 COMUNICACOES LTDA - 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no

sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 04/05/2022

12:11:32
Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Prezado licitante, o prazo para manifestação está
encerrando. Conforme já apontado via chat, pode ser aberto processo administrativo

sancionador contra a empresa.
Pregoeiro 04/05/2022

12:12:37
Para DV3 COMUNICACOES LTDA - Na forma do item 18 do Edital, comete infração

administrativa o licitante que: 18.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no
certame; 18.1.6 não mantiver a proposta; 18.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

Pregoeiro 04/05/2022
12:16:30

Para DV3 COMUNICACOES LTDA - É responsabilidade do licitante o lance ofertado, o envio
dos documentos solicitados e manter a proposta oferecida na fase de lances. A não
manutenção da proposta prejudica o certame, haja vista que os demais licitantes

participam da fase de lances observando as propostas que estão sendo fornecidas.
Pregoeiro 04/05/2022

12:25:56
Senhores licitantes, informo que o prazo para manifestação da empresa DV3
COMUNICACOES LTDA quanto à inexequibilidade da proposta está encerrado.

Pregoeiro 04/05/2022
12:27:35

Frente a não manifestação da empresa para defesa ou justificativa quanto ao valor da sua
proposta, antes da desclassificação, faremos diligências internas para verificar a flagrante

inexequibilidade, em busca da proposta mais vantajosa para Administração Pública.
Pregoeiro 04/05/2022

12:39:08
Prezados, irei fazer intervalo de almoço. Retornamos às 14:00 horas. A sessão ficará

aberta mas nenhum ato será tomado até o horário informado.
Pregoeiro 04/05/2022

14:07:39
Senhores licitantes, boa tarde! Retornamos a sessão.

Pregoeiro 04/05/2022
14:08:04

Ainda em diligências quanto a inexequibilidade da proposta do 1º colocado.

Pregoeiro 04/05/2022
14:22:47

Em observância ao inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993, serão desclassificadas:
propostas com (...) preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado
Pregoeiro 04/05/2022

14:27:07
Nessa esteira, o edital do certame prevê que: 8.4. Será desclassificada a proposta ou o

lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
(...)

Pregoeiro 04/05/2022
14:27:24

(...) 8.4.4. apresentar preço final manifestamente inexequível;

Pregoeiro 04/05/2022
14:28:37

Destaca-se que, na forma do item 8.4.4.1, o licitante classificado em primeiro lugar foi
convocado para se manifestar quanto a possível inexequibilidade, não apresentando

comprovações ou argumentações, tampouco demonstrando que sua proposta cobre os
preços para execução do objeto.

Pregoeiro 04/05/2022
14:31:00

Foi feita diligência, consoante item 9.4. do ANEXO VII-A da IN SEGES Nº 05/2017,
segundo previsto em edital, tendo sido executado as alíneas a e g, sem sucesso na

comprovação de que os preços são exequíveis.
Pregoeiro 04/05/2022

14:32:48
Dessa forma, em busca da proposta mais vantajosa, buscando sempre eficiência e
celeridade do certame, de modo a não despender tempo com a habilitação de um

fornecedor que posteriormente não conseguirá cumprir seus preços contratados, far-se-á
a desclassificação da primeira colocada no sistema, sem prejuízo da posterior

responsabilização.
Pregoeiro 04/05/2022

14:35:51
Passaremos para o julgamento da proposta da segunda colocada, empresa VITOR

ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723.
Pregoeiro 04/05/2022

14:38:21
Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Prezado licitante, com base no

item 8.2. do edital, farei a convocação do anexo para envio da proposta atualizada,
ajustada ao último lance ofertado pela empresa.

Sistema 04/05/2022 Senhor fornecedor VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723, CNPJ/CPF:
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14:38:36 25.334.469/0001-98, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
25.334.469/0001-

98
04/05/2022
14:39:47

boa tarde senhor pregoeiro será enviado a proposta ajustada

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
14:40:48

posso colocar a proposta no valor de 9.998,94 para arredondar os valores dos 7 itens?

Pregoeiro 04/05/2022
14:44:07

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Sim. Peço que anexe dessa
forma e nós analisaremos. Agradeço o retorno.

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
14:45:26

ótimo agradeço!

Sistema 04/05/2022
14:57:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723,
CNPJ/CPF: 25.334.469/0001-98, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/05/2022
15:02:18

Senhores licitantes, iremos analisar a proposta da segunda colocada. Peço que
permaneçam conectados.

Pregoeiro 04/05/2022
15:03:12

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Prezado licitante, iremos efetuar
a análise e julgamento da proposta. Deixarei o chat aberto para eventuais comunicações.

Peço que permaneça atento ao chat.
25.334.469/0001-

98
04/05/2022
15:06:28

estou online

Pregoeiro 04/05/2022
15:15:38

Senhores licitantes, a proposta atualizada enviada pelo fornecedor VITOR ALEXANDRE
SILVA DE JESUS 14447417723 está de acordo com o edital e anexos e, portanto, será

aceita no sistema.
Pregoeiro 04/05/2022

15:16:04
Passaremos para habilitação do fornecedor VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS

14447417723.
Pregoeiro 04/05/2022

15:41:14
Na forma do item 9.1 do edital, inicialmente é verificado eventual situação de

impedimento de licitar do fornecedor, por meio do SICAF e certidão consolidada do TCU,
sendo que não foram encontrados registros de impedimento para o fornecedor.

Pregoeiro 04/05/2022
16:06:23

Em observância ao item 9.1.3 do edital, foi realizada também consulta no CPF do
proprietário, no SICAF, TCU, CNJ e CEIS, não sendo encontrados impedimentos.

Pregoeiro 04/05/2022
16:06:34

Passaremos para habilitação jurídica.

Pregoeiro 04/05/2022
16:08:26

Conforme previsto no item 5.3 a documentação será conferida via SICAF.

Pregoeiro 04/05/2022
16:19:37

O fornecedor possui Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI e
RG do proprietário no SICAF. Em obediência ao item 9.8.2 do edital, o CMEI foi verificado

junto ao site do governo federal.
Pregoeiro 04/05/2022

16:20:55
Passaremos para regularidade fiscal e trabalhista.

Pregoeiro 04/05/2022
16:24:04

O fornecedor possui Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no SICAF, constando "CÓDIGO
E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 59.12-0-99 - Atividades de pós-

produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente"

Pregoeiro 04/05/2022
16:25:35

O CMEI da empresa também traz "Ocupação Principal: Editor(a) de vídeo, independente"

Pregoeiro 04/05/2022
16:27:15

No nível "Credenciamento" no SICAF, também consta: "CNAE Primário: 5912-0/99 -
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE

TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE"
Pregoeiro 04/05/2022

16:45:16
Quanto a regularidade fiscal e trabalhista, a empresa está com todas as certidões

negativas válidas e vigentes no SICAF.
Pregoeiro 04/05/2022

16:47:29
O fornecedor também possui prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal no

SICAF.
Pregoeiro 04/05/2022

16:48:32
Portanto, a empresa está com a habilitação quanto a regularidade fiscal e trabalhista de

acordo com o edital. Passaremos para análise da qualificação Econômico-Financeira.
Pregoeiro 04/05/2022

17:26:13
Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Prezado licitante, quanto a

exigência de habilitação do item 9.10.1 do edital, verificamos que tanto no SICAF como no
anexo enviado pela empresa consta certidão negativa de ações de falência emitidas pelo

TJDFT. Ocorre que a empresa está sediada no Rio de Janeiro. Dessa forma, a certidão
deve ser emitida pelo TJRJ.

Pregoeiro 04/05/2022
17:26:54

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Em atendimento ao Decreto nº
9.094/2017, com fins de desburocratizar os procedimentos, é dever da Administração

Pública buscar informações quanto a regularidade a qual exige diretamente com outros
órgãos e entidades. Todavia, não foi possível emitir a certidão de falência da empresa no

site do TJRJ.
25.334.469/0001-

98
04/05/2022
17:29:17

boa tarde a certidão esta na habilitação

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:30:03

a mesma se encontra junto ao balanço patrimonial no sicaf onde é cadastrado a certidão a
parte

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:32:07

na consulta do balanço você encontrara a certidão no devido espaço para mesma

Pregoeiro 04/05/2022
17:33:44

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Encontramos apenas a emitida
pelo TJDFT, e não pelo TJRJ, sede do licitante.

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:37:15

a do TJRJ seria referente a falencia e concordata?

Pregoeiro 04/05/2022 Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Sim
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17:38:10
Pregoeiro 04/05/2022

17:38:50
Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Do TJ da sede do licitante.

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:40:00

a do TJDFT ela tem valor territorial

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:40:49

mas se precisar podemos enviar a do TJRJ seria a escritura que tem informação de
falencia e concordata

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:44:00

temos o numero do requerimento

Pregoeiro 04/05/2022
17:47:53

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - TJDFT refere-se ao órgão do
Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios. Este último trata-se de autarquias

federais e atualmente o Brasil não conta com nenhuma. Logo, uma certidão emitida pelo
TJDFT não abrange o território do Rio de Janeiro.

Pregoeiro 04/05/2022
17:49:35

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Pode enviar o número do
requerimento para averiguarmos. Estamos realizando todas as diligências, pelo poder-

dever de cautela, de modo a evitar o excesso de formalismo e atingir o fim que se
pretende com o certame, de obter a proposta mais vantajosa para o certame. Todavia não

podemos ferir a isonomia da licitação.
25.334.469/0001-

98
04/05/2022
17:49:52

ja solicitamos ao TJRJ a certidão segue numero do requerimento 2022.1168075.370-1

Pregoeiro 04/05/2022
17:51:20

Registro que a convocação do licitante se faz em obediência ao seguinte item editalício:
9.1.3.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua

desclassificação.
Pregoeiro 04/05/2022

17:51:30
Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Vamos averiguar.

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:52:09

agradeço

25.334.469/0001-
98

04/05/2022
17:52:28

estou a disposição

Pregoeiro 04/05/2022
18:01:40

Para VITOR ALEXANDRE SILVA DE JESUS 14447417723 - Prezado licitante, não
conseguimos obter a certidão de falência exigida em edital, item 9.9.1.

Pregoeiro 04/05/2022
18:01:53

Senhores licitantes, será feita a inabilitação do fornecedor VITOR ALEXANDRE SILVA DE
JESUS 14447417723, com fundamento no item 9.17. do edital.

Pregoeiro 04/05/2022
18:05:11

Encerrarei a sessão por hoje, agendando retorno para amanhã às 10:00 horas, em que
daremos continuidade, por meio do julgamento da proposta da 3ª colocada. Peço que

todos se conectem para acompanhar.
Pregoeiro 05/05/2022

10:01:10
Senhores licitantes, bom dia! Daremos continuidade à sessão

Pregoeiro 05/05/2022
10:05:50

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Na condição de terceiro colocado, convoco
para negociação, solicitando arredondamento da proposta para R$ 9.999,50 (R$ 1.428,50

cada conjunto de teaser + vídeo)
Sistema 05/05/2022

10:06:03
Senhor fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF: 31.083.713/0001-90,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 05/05/2022

10:07:10
Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Foi feita a convocação de anexo via sistema,
para envio da proposta atualizada, com base no item 8.2. do edital. O prazo de envio é de

02 horas a contar da convocação.
Pregoeiro 05/05/2022

10:07:25
Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Aguardo resposta quanto a negociação via

chat.
31.083.713/0001-

90
05/05/2022
10:08:55

Bom dia, encaminhando agora mesmo a proposta atualizada, em quanto ao valor ofertado
ja estamos em nosso valor mínimo para este contrato.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
10:09:28

Ah sim podemos arredondar para 9999,50

Pregoeiro 05/05/2022
10:11:30

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Ótimo, fico no aguardo do anexo da proposta
atualizada.

Sistema 05/05/2022
10:16:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF:
31.083.713/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
10:16:56

Encaminhei por e-mail o contato dos responsáveis que atestaram a empresa, caso seja
necessário realizar diligencias do atestado.

Pregoeiro 05/05/2022
10:18:57

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Agradeço o envio. Iremos analisar.

Pregoeiro 05/05/2022
10:36:27

Senhores licitantes, a proposta atualizada enviada pelo fornecedor ARTHUR ALVES NEVES
16325071700 está de acordo com o edital e anexos e, portanto, será aceita no sistema.

Pregoeiro 05/05/2022
10:38:16

Passaremos para habilitação. Peço que permaneçam conectados.

Pregoeiro 05/05/2022
10:53:21

Na forma do item 9.1 foi conferida possível situação de impedimento do fornecedor, no
SICAF e certidão consolidada do TCU, sendo que não foram encontrados registros de

impedimentos.
Pregoeiro 05/05/2022

10:56:31
Em obediência ao item 9.1.3, também foi consultado SICAF, CNJ, CEIS e TCU em nome do

sócio-proprietário, também estando sem registro de impedimentos.
Pregoeiro 05/05/2022

10:57:00
Passaremos para análise da habilitação jurídica.

Pregoeiro 05/05/2022
11:08:58

O fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 possui CMEI (item 9.8.2) e CNH do
proprietário no SICAF. O CMEI foi conferido no site gov.br conforme previsto em edital.
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Portanto, regular perante habilitação jurídica. Passaremos para habilitação quanto a
regularidade fiscal e trabalhista.

Pregoeiro 05/05/2022
11:11:20

O fornecedor anexou ao sistema cartão CNPJ, o qual foi conferido no sítio oficial. Tem-se
como "CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.20-0-04 -

Filmagem de festas e eventos" e dentre as atividades secundárias "59.12-0-99 -
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não

especificadas anteriormente"
Pregoeiro 05/05/2022

11:12:41
O CMEI traz como "Ocupação Principal: Filmador(a) independente" e como "Ocupações

Secundárias" "Editor(a) de vídeo, independente".
Pregoeiro 05/05/2022

11:17:14
Quanto a regularidade fiscal e trabalhista, o fornecedor possui todas as certidões válidas e
vigentes do SICAF, assim como prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,
a qual também foi anexada via sistema, estando, portanto com a habilitação aceita neste

quesito. Passaremos para análise da habilitação de qualificação econômico-financeira.
Pregoeiro 05/05/2022

11:30:24
O fornecedor possui certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do

licitante (item 9.10.1) no SICAF, além de ter apresentado no anexo enviado. A certidão foi
conferida no site do TJRJ e está de acordo, portanto, habilitada quanto à qualificação

econômico-financeira.
Pregoeiro 05/05/2022

11:30:52
Passaremos para análise da qualificação técnica.

Pregoeiro 05/05/2022
11:38:14

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Prezado licitante, nos atestados enviados
constam "registro audiovisual e produção de todo material de divulgação"; "mostra de

audiovisual online com (Vídeos, Fotos e Entrevistas)"; e "registro audiovisual e produção
de todo material de divulgação".

Pregoeiro 05/05/2022
11:39:19

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - O edital prevê "9.11.1.2. Entende-se por
serviços compatíveis, principalmente a roteirização e a produção de vídeo com utilização

de técnicas de animação.", em consonância com o Termo de Referência "7.1.1. Entende-se
por serviços compatíveis, principalmente a roteirização e a produção de vídeo com

utilização de técnicas de animação."
Pregoeiro 05/05/2022

11:39:58
Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Ou seja, o que se busca é serviço de

roteirização e animação, prioritariamente técnicas de animação 2D com uso de imagens,
vídeos e computação gráfica, mediante briefing e referências.

Pregoeiro 05/05/2022
11:40:40

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Segundo o Termo de Referência "3.4. 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 item 12.1.1."
31.083.713/0001-

90
05/05/2022
11:42:12

Sabemos disso, e temos isso em nosso portifolio, foi feito para o instituto tanto trabalho
de captação e animação em 2d

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
11:43:19

Peço que entre em contato com os institutos para realizar as devidas diligencias.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
11:44:47

Ali realizamos todo trabalho de captação, roterização animação em 2d, Tendo concluido os
motions grafics no programa after effects

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
11:45:28

Adobe after effects

Pregoeiro 05/05/2022
11:45:35

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Agradeço o retorno! Irei encaminhar os
atestados de capacidade técnica para o setor solicitante analisar. Em busca da proposta
mais vantajosa para a Administração, destaco o seguinte item do Termo de Referência:
5.1.3. Referências - em que esta autarquia demonstra o que se espera da contratação.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
11:46:22

Somos especialistas no quesito Motion Graffic,

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
11:50:53

ok, no aguardo.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
11:51:32

Sabemos do que se trata o serviço e estamos devidamente qualificados para melhor
atende-los.

Pregoeiro 05/05/2022
12:05:02

Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço. Retornaremos a sessão às 14:00
horas. O sistema ficará aberto mas nenhum ato será tomado até o horário informado.

Peço que se conectem para acompanhar os próximos atos.
Pregoeiro 05/05/2022

14:00:18
Senhores licitantes, boa tarde. Daremos continuidade à sessão.

Pregoeiro 05/05/2022
14:02:08

Continuaremos realizando as diligências sobre os atestados de capacidade técnica do 3º
colocado, fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700.

Pregoeiro 05/05/2022
14:13:45

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Prezado licitante, enquanto analisamos os
atestados, deixarei anexo convocado para caso a empresa possua portfólio ou link para tal

e queira enviar a fim de corroborar o afirmado via chat. Podem ser enviados também
contratos, notas fiscais, e similares, que auxiliem na comprovação da prestação dos

serviços com animação.
Sistema 05/05/2022

14:13:54
Senhor fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF: 31.083.713/0001-90,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 05/05/2022

14:14:38
Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Destaco que a convocação é feita com base

no item 8.8 e 9.3. do edital.
31.083.713/0001-

90
05/05/2022
14:17:38

Ok, vou solicitar aqui o link do portfolio para envio

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
14:19:54

enviamos por aqui, ou por email ?

Pregoeiro 05/05/2022 Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Pode anexar aqui no sistema, por favor.
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14:25:52
31.083.713/0001-

90
05/05/2022
14:27:50

ok

Sistema 05/05/2022
14:41:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700, CNPJ/CPF:
31.083.713/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 05/05/2022
17:01:27

Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Prezado licitante, ainda estamos verificando
os atestados de capacidade técnica. O atestado emitido pelo instituto Qualify está datado
em 16 de junho de 2018, todavia o cartão CNPJ do instituto consta como data de abertura

13/08/2018.
31.083.713/0001-

90
05/05/2022
17:09:27

O serviço foi prestado quando ainda não era mei.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
17:09:49

O serviço foi prestado quando eu ainda atuava sem ter o MEI, solicitei o atestado logo
após eu retirar o MEI, ele colocou a data em que o serviço foi prestado

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
17:10:25

Por isso a divergência na data.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
17:12:11

Fizemos um trabalho para abertura do instituto, por isso a data está divergindo do
atestado.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
17:12:32

ele colocou a data em que o trabalho foi feito.

31.083.713/0001-
90

05/05/2022
17:15:34

Confesso que não tinha reparado esse detalhe e vou solicitar ao instituto para reparar o
error, Mas de fato o serviço foi se inicial em junho de 2018 foi um serviço que envolveu

um planejamento de captação animação e direção para a abertura.
31.083.713/0001-

90
05/05/2022
17:28:26

reparasse que tanto o meu MEI quanto a empresa Instituto qualify foram abertos em
agosto de 2018. mas afirmando mais um vez que o serviço começou em junho de 2018

algo que o instituto poderá confirmar se houver uma diligencia a respeito
Pregoeiro 05/05/2022

17:35:47
Para ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 - Estamos fazendo diligências junto aos

institutos.
Pregoeiro 05/05/2022

17:44:51
Senhores licitantes, precisaremos de um prazo maior a fim de que os emissores dos
atestados de capacidade técnica respondam aos questionamentos. Dessa forma, não

adianta remarcar abertura da sessão do pregão para amanhã, pois estamos dependendo
dessas diligências.

Pregoeiro 05/05/2022
17:45:46

Por questões administrativas e outro Pregão Eletrônico marcado para a próxima semana,
teremos que agendar a reabertura da sessão para dia 16/05, às 10:00 horas.

Pregoeiro 05/05/2022
17:46:31

Farei a suspensão no sistema e desde já convoco para acompanharem a sessão na
reabertura.

Pregoeiro 16/05/2022
10:04:17

Senhores licitantes, bom dia! Daremos continuidade à sessão.

Pregoeiro 16/05/2022
10:12:45

Estamos finalizando as diligências quanto aos atestados de capacidade técnica
apresentados pelo fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700. Em breve daremos

retorno.
Pregoeiro 16/05/2022

10:19:33
Informamos que desde a semana passada foram feitas as seguintes diligências: contato

com os Institutos Sorrir, Soubras e Qualify para ateste dos serviços prestados pelo
licitante ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 quanto a participação na roteirização (...)

Pregoeiro 16/05/2022
10:20:29

Busca nos Portais da Transparência e contato com a Secretaria de Cultura do DF e
Ministério da Cidadania para verificar o objeto das parcerias mencionadas nos atestados

de capacidade técnica emitidos pelos institutos.
Pregoeiro 16/05/2022

10:23:13
Conversa via chat deste certame com o fornecedor ARTHUR ALVES NEVES 16325071700 a

fim de certificar o entendimento do inteiro teor do objeto, descrito no Termo de
Referência, o qual enviou, por meio de documentação complementar, outros trabalhos

realizados, comprovando executar serviços de edição em motion graphics.
Pregoeiro 16/05/2022

10:25:22
Obtivemos retorno dos Institutos Sorrir e Soubras quanto a veracidade dos atestados e,
quanto à Qualify, confirmação do objeto via Ministério da Cidadania, tendo o Termo de

Fomento entre as partes sido publicado no Diário Oficial da União em 09/12/2021.
Ademais, por contato telefônico, o responsável pelo Instituto atestou os serviços

prestados.
Pregoeiro 16/05/2022

10:54:51
Quanto à data do atestado fornecido pelo Instituto Qualify, destacamos que, conforme a

Lei nº 9784, que rege os processos administrativos, tem-se o princípio da verdade
material, associado ao informalismo, o que permite que seja averiguada a veracidade dos

fatos, ainda que haja erro de forma.
Pregoeiro 16/05/2022

10:55:39
Pelos motivos expostos, serão aceitos os atestados do licitante ARTHUR ALVES NEVES

16325071700 e feita a habilitação do fornecedor no sistema.
Pregoeiro 16/05/2022

10:56:12
Após habilitação, o sistema abrirá automaticamente o prazo recursal. Agradecemos a

participação de todos.
Sistema 16/05/2022

10:56:30
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 16/05/2022

10:56:58
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/05/2022 às

11:25:00.
Pregoeiro 23/05/2022

11:37:11
Prezados, por problemas no sistema a intenção de recurso do fornecedor R.M. AUAR

VIDEO TECH (CNPJ 26.339.308/0001-50) foi aceita no sistema, no dia 16/05/2022, mas o
campo para inserção do recurso administrativo não foi aberto.

Pregoeiro 23/05/2022
11:39:40

Dessa forma, em contato com o suporte do sistema, faremos o encerramento da sessão,
concedendo novo prazo para interposição do recurso.

Pregoeiro 23/05/2022
11:40:05

Com o encerramento da sessão ficamos sem acesso ao chat. Comunicações poderão ser
feitas pelo e-mail licitacao@causc.gov.br.
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Pregoeiro 23/05/2022
11:40:30

Será informado no sistema o prazo para apresentação do recurso e posterior contrarrazão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 28/04/2022 09:43:42
Abertura da sessão

pública 04/05/2022 10:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

04/05/2022 10:15:03 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 04/05/2022 10:40:21 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa 04/05/2022 18:05:43 Previsão de reabertura: 05/05/2022 10:00:00; Encerramento de expediente.

Reativação 05/05/2022 10:00:09
Suspensão

administrativa 05/05/2022 17:47:07 Previsão de reabertura: 16/05/2022 10:00:00; Suspenso para diligências.

Reativação 16/05/2022 10:03:13
Abertura do prazo 16/05/2022 10:56:30 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 16/05/2022 10:56:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/05/2022 às 11:25:00.

Data limite para registro de recurso: 26/05/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 31/05/2022.
Data limite para registro de decisão: 10/06/2022.

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 11:42 horas do dia 23 de maio de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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