ATA DE SESSÃO PÚBLICA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 071/2018
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 10h00min,
de acordo com os ditames do Decreto 8.241/2014, conforme diretrizes
expedidas pelo Projeto “Recuperação

e

Proteção

dos

Serviços

de

Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata
Atlântica do Brasil - PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”, reuniramse na sala de reunião 2, localizada no terceiro andar do INEA, os membros
da Comissão de Seleção, para realização da Seleção Pública nº 071/2018 –
FINATEC, objetivando a contratação de empresa especializada para
elaboração de vídeo institucional editado, legendado, com locução e trilha
sonora, de no mínimo 5 minutos, com qualidade full HD. O Edital foi
divulgado via internet nos sítios www.finatec.org.br e www.in.gov.br, e
afixado aviso de publicação do Edital no mural da Finatec. Presentes no ato:
Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca, Comprador da Comissão de Seleção e
Daniella Fernandes Barbosa, funcionária da FINATEC e membro da
Comissão Técnica. Se fizeram presentes, devidamente representadas, com
representantes credenciados, as empresas 2ML Design; Centro de Imprensa,
assessoria e rádio CRIAR BRASIL; Produtora Vira-Lata; e Akaike Tomo
Produções e Eventos LTDA. A empresa Clube Mídia encaminhou proposta,
sem ter representante legal credenciado. Ato contínuo, foram abertos os
envelopes 1 das empresas. A representante da empresa CRIAR BRASIL
compareceu diretamente à Sessão sem os documentos autenticados e
requereu autenticação pelo comprador, o que foi realizado antes do horário
indicado para início da sessão. O representante da empresa Akaike
questionou a autenticação intempestiva, considerando ter indicado que o
Edital prevê autenticação até as 16:00h do dia útil anterior ao da sessão
pública. O comprador explicou que devido ao feriado foi permitido que as
empresas realizassem a autenticação na data da sessão e que eventuais
questionamentos poderiam ser feitos na fase recursal única. Ato contínuo, os
envelopes “1” das empresas foram abertos. A empresa Clube Mídia ofertou
preço total de R$ 176.300,00 (cento e setenta e seis mil e trezentos reais); a
empresa Vira Lata apresentou proposta com preço total de R$ 121.590,00
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(cento e vinte um mil e quinhentos e noventa reais); a empresa 2ML Design
apresentou proposta no valor de R$ 42.940,70 (quarenta e dois mil e
novecentos e quarenta reais e setenta centavos); a empresa CRIAR BRASIL
apresentou proposta no valor total de R$ 98.397,00 (noventa e oito mil e
trezentos e noventa e sete reais); e a empresa Akaike apresentou proposta
em R$ 47.071,71 (quarenta e sete mil e setenta e um reais e setenta e um
centavos). O representante da empresa Cinerama compareceu fora do
horário permitido, sendo que não foi possível sua participação. Todas as
propostas financeiras foram aceitas quanto aos requisitos formais. Fora
aberto o envelope 2 da empresa 2ML Design que apresentou a proposta com
menor valor, sendo aceita quanto aos requisitos formais. A proposta será
encaminhada para a Comissão Técnica para análise de compatibilidade com
o objeto a ser contratado em características, qualidade e condições, nos
termos previstos nos itens 10.9 e 10.10 do Edital. Foi solicitado que os
presentes rubricassem as propostas dos demais, assim como os envelopes
“2” das empresas com preço acima da melhor colocada, que ficaram lacrados
e guardados no INEA. Fica suspensa a presente sessão, que será reaberta no
dia 20/11/2018, às 14:00h para prosseguimento. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Comprador e
membros da Comissão de Seleção da Finatec.
___________________________________
Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca
Comprador
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