
Proc. Licitat6rio n.a 003006/22
PREGAO PRESENCIAL n.0 4
0bjeto: Prestaeao de servi?os de produgao e captaeao de imagens e sons, ao vivo e gravado.

PREAMBULO

Na  data  de  31  de  maio  de  2022,  as  09:00,    reuniram-se  na  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREl,  na  sala  de  licita?6es,
sito a Praga dos Tres Poderes, 74,  Centro. A Pregoeira e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Z:rtar'a                 88/toa3/2022          X::FeEALBERTDAsiLVASANTos                            E8:?p°edeApoio               :2P4F2330o8-16         51G4095753
26                             09/03/2022           GILBERTO DE ANDRADE                                                    Equipe de Apoio                392.717.988-48          466583266
26                              09/03/2022            LUANA SILVERIO ALVES                                                      Pregoeiro                               283.346.568-82           330110457

Na  data  o  Sr.  Marcio  Martinele  -  Secretario  Diretor de  Comunicaeao,  esteve  presente  a  sessao,  atuando ciomo  Equipe
Tecnica.  Estiveram  presentes ainda os  Srs.  Rodrigo C6sar Oliveira  Carvalho - Coordenador de  Finangas e  Danilo Silva
Rodrigues  -  Tecnico  em  Contabilidade,   para  a  analise  do  Balan?o  Patrimonial  das  licitantes,   bern  como  eventuais
dt]vidas no tocante a area contabil.

CREDENCIAMENTO

Aberta  a  sessao,   procedeu-se  o  exame  dos  documentos  apresentados  pelas  licitantes,  visando  a  comprovaeao  da
existencia  de  poderes  para  formulaeao  de  propostas  e  pratica  dos  demais  atos  de  atribuieao  do  Licitante,  na  seguinte
conformidade:

C6digo    Proponente / Fornecedor
Lances    Representante
2675         R.  L.  SALGADO ENGENHARIA
Sim           Renato Leite salgado
2680         RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Sim           Rodrigo de souza Alves
1532         TAKE  1  lMAGENS  LTDA.
Sim            Adriano Baroncelli  Navarro Grandi
1 247        rv cosTA NORTE LTDA
Sim            Vinicius Berlofi zeidan

Tipo Empresa
CPF
EPP
098.530.058-24
EPP
366.395.008-50
0UTRAS
144.129.908-42
0UTRAS
342.112.228-80

CNPJ
RG
19.477.484/0001-92
89.840.604
11.855.738/0001 -57
41.635.405-1
00.640.954/0001-69
20. 931.189-7
60.820.750/0001-31
27.925`3564

Preferencia de contrataeao
(art. 44 da LC  123/2006)
Sim

As   empresas    EXPRESSO    NEWS    EMPRESA   JORNALISTICA   E    DE    PUBLICIDADE    LTDA,    F.W.    SERVICOS
ESPECIALIZADOS   EIRELl,   SANY  CENTRAL  SERVICOS   LTDA,   W.A  TERCEIRIZADOS   EIRELI   EPP   nao  foram
credenciadas  para  a  presente  sessao,  considerando  que  o  objeto  social  das  respectivas  empresas  nao  atendem  ao
objeto   licitado,   tampouco  as  areas  afins  e  correlatas.   A  empresa   E.C.B.   MOREIRA  VIDEOS   nao  foi   credenciada
considerando  que  o  documento  referente  ao  Contrato  Social    da  empresa  foi  apresentado  em  c6pia  produzida  por

;e;(cOp'aSa,#

processo de reprodugao, sem autenticagao, contrariando o disposto no item 7.1  do edital.



CAMARA MUNICIPAL DIE JACAREI
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

A Pregoeira disponibilizou os envelopes 1  e 2 destas empresas,  para retirada,  retendo apenas a documentagao referente
ao credenciamento.

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a Declaragao das Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitagao estabelecidos
no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitagao,  respectivamente.

REGlsTRO E cLAssiFicAeAO DA pROpOsTA EscRiTA

Ato contjnuo,  abertos os Envelopes contendo as  Propostas e,  com a colaboraeao dos membros da  Equipe de Apoio,  A
Pregoeira  examinou  a  compatibilidade  do  objeto,  prazos  e  condie6es  de  fornecimento  ou  de  execugao,  com  aqueles
definidos  no  Edital,  tendo  desclassificado  as  propostas  desconformes e  selecionados  entre  os Autores  das  demais,  os
Licitantes que participarao da  Ease de Lances em  razao dos preeos propostos,  nos termos dos incisos Vlll  e lx do artigo
40 da  Lei federal  n° 10.520,  de  17/07/2002.

Item          C6digo                Descricao do produto/Servjeo
1                007.000.069     Prestagao de servieos de produeao, captaeao e
Classif.    C6digo                transmissao de imagens e sons,  ao vivo e gravado.

Proponente / Fornecedor
1                1 247                   rv cosTA NORTE LTDA

2                 2680                     RIO BRASIL PARTICIPACOES  LTDA

3                 2675                      R.  L.  SALGADO ENGENHARIA

4                  1532                      TAKE  1  lMAGENS  LTDA.

Unidade              Quantidade
SERV                  1                             Status

Marca                              Valor unitario   valorTotal         Lance

140.000,00

154.840,00

165.900,00

167.417,20

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIACAO

140.000,00Classificado
S

154.840,00Classificado
S

165.900,00Classificado
S

167.417,20Classificado
N

Em  seguida,  A  Pregoeira  convidou  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a  formular  lances  de forma
sequencial,  a  partir do autor da  proposta  de  maior prego e os demais em  ordem  decrescente de valor.  A sequencia  de
ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item                                    C6digo                Descrieao do produto/Servieo                                              Unidade
1                                         007.000.069     Prestaeao de servigos de produgao, captagao e         SERV
Rodada       NOLance    C6di9°

1                        1                        2675

1                     2                     2680

1                        3                        1247

2                      1                      2675

2                   2                   2680

3                     1                      2675

3                   2                   2680

Quantidade

transmissao de imagens e sons,  ao vivo e gravado.   % Desconto     Vlr.  Lance.v      ..,..-- „v~          situa?ao
Unit.

0,00        139.500,00Lance

0,00         139.400,OOLance

0, 00                               Declina

0,00        139.300,00Lance

0,00        139.290,00Lance

0,00        139.190,00Lance

Proponente / Fornecedor
R.  L.  SALGADO ENGENHARIA

RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

rv cosTA NORTE LTDA

R.  L.  SALGADO ENGENHARIA

RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

R.  L.  SALGADO ENGENHARIA

Rlo BRASIL PARTICIPACOES LTDA

12:39:45
31/05/2022
12:40:20
31 /05/2022
12:40:35
31/05/2022
12:41 :00

31/05/2022
12:45:05
31/05/2022
12:45:32



2675                     R.  L.  SALGADO  ENGENHARIA

SITUACAO DOS ITENS

0,00         139.190,00Finalizado 31/05/2022
14:19:53

Declarada  encerrada  a  etapa de  lances,  LC  123 / 2006 e  Negociaeao.  As ofertas foram classificadas,  conforme  lista de
situagao dos itens:

Item                          C6digo                 Descrjcao do produto/Servieo                                                                                                Unidade                 Quantidade
Cod.  Forn           Proponente / Fornecedor                                                                                                        Melhor preeo      Situaeao/Obs.

1                                 007.000`069     Prestaeao de servieos de produgao, captagao e transmissao de imagens e                          SERV1
2680                     sons,  ao vivo e gravado.                                                                                                           139.290,00           Aceito

RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA                                                                                                                   atraves de Lance

As  12h48m  a  Pregoeira  comunicou  a  SUSPENSAO  da  sessao  ptlblica  para  o  intervalo  de  almogo,  dando  ciencia  a
todos de que as 14h a sessao seria retomada para prosseguimento dos trabalhos.

As  14h  a  Pregoeira comunicou a  RETOMADA da sessao pi]blica,  dando sequencia aos atos,  iniciando pela analise da
documentagao de habilitagao da empresa R.L Salgado Engenharia.

HABILITACAO

Declarada  encerrada  a  etapa  de  lances,  as  ofertas  foram  classificadas  em  ordem  crescente  de  valor,  assegurada  as
licitantes  microempresas  e  empresa  de  pequeno  porte  o  exercicio  do  direito  de  prefetencia,  respeitada  a  ordem  de
classificagao, na seguinte conformjdade:

C6digo        Proponente / Fomecedor
2675              R.  L.  SALGADO ENGENHARIA
2680              RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
1532              TAKE  1  lMAGENS  LTDA.

1247            rv cosTA NORTE LTDA

Tipo Empresa       Representante
EPP
EPP
OUTRAS

0UTRAS

Renato Leite Salgado
Rodrigo de Souza Alves
Adriano  Baroncelli  Navarro

Situagao
lnabilitado
Apto a Negociaeao
Apto a Negociaeao

Grandi
Vinicius Berlofi zeidan                       Apto a Negocia

A empresa  R.L  Salgado Engenharia foi considerada lNABILITADA no presente cerfame,  posto que nao atendeu ao`
7.6   (Comprovaeao   de   capacidade   Tecnica)   do   edital,   ja   que   o  teor  do   documento   apresentado  foi   conside
lNSUFICIENTE a comprovaeao de aptidao,  tendo em vista que as  horas  ,  bern como o prazo de execugao dos se
ali  indicados sao expressamente inferiores aqueles constantes do Anexo  11  -Termo de  Referencia.  Ainda em  analise a
referida  licitante,  no  tocante  ao  Balaneo  Patrimonial  (item  7.2.10)  do  edital,  a  licitante  deixou  de  comprovar o  registo do
Blango  Patrimonial  junto  a  Junta  Comercial  do  Estado  -  JUCESP,  tampouco  apresentou  o  correspondente  Termo  de
Abertura  e  Encerramento.   0  departamento  de  Contabilidade  e  Tesouraria   presente  a  sessao  consulto
JUCESP e obteve a comprovagao de que, de fato,  nao ha registro do Balango patrimonial da citadalicitant

0   sitio  da



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

OCORRENCIAS

A Certidao  de  Regularidade quanto a  UNIAO,  da  licitante  Rio  Brasil  constou  vencida  desde  08/05/2022.  Considerando o
enquadramento  da  licitante  na  condieao  de   EPP,   a   Pregoeira  concedeu   o   prazo  de  05  (cinco)  dias   titeis   para
regularizaeao da referida Certidao, de acordo com o Art. 43, §1°, da LCP n° 147/2014.

ADJUDICACAO

0  objeto  licitado   nao  foi  adjudicado   na   presente  sessao,   considerando  as   inteng6es  de   interposicao  de   Recurso
Administrativo abaixo transcritas.

RECURSO

Ate continuo, consultados, os Licitantes manifestaram inteneao de interposieao de Recurso Administrativo pelos motivos
que abaixo seguem:

TAKE 1  lMAGENS LTDA:
Alega   prego   inexequivel   de   propostas  abaixo  de  70%   do  valor  estimado  do  edital;   questiona   acerca   do   Balango
Patrimonial da licitante Rio Brasil e,  ainda,  discorda do formato de autenticacao dos documentos da mesma empresa.

TV COSTA NORTE LTDA:
Discorda  da  comprovagao  de  inscrigao  Estadual  e  Municipal  da  empresa  Rio  Brasil,   posto  que  nao  teria  validade,
considerando a data de emissao -validade;  A CND da  Uniao da mesma licitante consta vencida;  quanto aos atestados,
alega que:

a)    Quanto a ANCINE, tao somente comprova o cadastro da empresa na instituieao,  nao comprovando a aptidao;
b)    Atestado emitido pela Camara de Guarulhos:  nao se trata de contrato de mesma  natureza do objeto ora  licitado,

nem  em  similaridade,  tratando-se  apenas  de  locagao  de  equipamento.  No  mesmo   atestado,  faltou  comprovar
horas de produgao,  Iibras e operagao de 11/;

c)    Atestado  CREMESP:  nao  tern  similaridade  ao  objeto  licitado,  tao  logo  nao  atesta  horas  de  produgao,  libr
gestao de equipe,  operagao de TV, tao somente demonstrando que tern comprovagao em streaming e produ
de 02 (dois) videos,  longe de parecer a realidade de uma TV 24x7;

d)    Atestado  TJ:  nao  tern  similaridade  ao  objeto  licitado,  tao  logo  nao  atesta  horas  de  produeao  similar ou  que
aproxime ao objeto licitado.  Questiona a validade do referido atestado, considerando a data de emissao;

e)    Em geral,  nenhum atestado demonstrou experiencia na operagao de T\/, gestao continuada de mao de
a  finalidade  de  abastecer  urn canal  de  televisao 24h  no  ar,  07  (sete)  dias  por semana  e,  se  o  edital

obra co

que   o   atestado   demonstre   ao   menos   similaridade   ao   objeto,   esta   nao   p6de   ser   notada   na   atestaeao
apresentada,  passando  longe da  realidade de  uma TV,  ainda  mais em canal aberto,  nao  resguardando assim o
principio da publicidade.

f)     Nao p6de se notar em nenhuma das atestag6es apresentadas experiencia com prestagao de servigos de libras.

A  Pregoeira  comunicou  o  prazo  para  interposicao  dos  Recursos  Administrativos,  quais  sejam  03
contar  da  comunicagao  da   Pregoeira  acerca  da  apresentagao  ou  nao  da  Certidao  de  Regu
empresa  Rio Brasil conforme preve o art. Art.  4§ da Lei n°  10.520/02.

(tres)`  dias
1,,

dteis,  a
da   Uniao,   da



ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar,  foi encerrada a sessao,  cuja ata vai assinada pela  Pregoeira,  pelos  membros da  Equipe de
Apoio,  Departamentos Contabil e de Tesouraria, e Tecnica, assim como os representantes das licitantes relacionados.

RG.:  414095753

RCIO  MARTINELE
Cargo:  Secretario Diretor de   Comunjcaeao

Empresa:  RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

RG . : `20. 931.189-7
Empresa:  TAKE  1  lMAGENS  LTDA.

Cargo:  Equipe de Apoio
PORTARIA: 26 DE 09/03/2022

~~~1;A-y~:

Representante: Vinicius 8€
CPF.:  342.112.228-80
RG.:  27.925.3564                .\
Empresa: rv COSTA NORTE LTDA


