
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 2061034 000004/2020

Unidade de compra: 2061034 - GCCA

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

FUNDACAO JOAO PINHEIRO

Prestação de serviços de filmagens.

Concluído

-

-

2061.12.364.077.4190.0001.339039.53.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

30/01/2020 12:00:00

03/02/2020 14:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000056871

SERVICO DE FILMAGEM,PRODUCAO E DEGRAVACAO DE AUDIO

Demais informações necessárias para Contratação:

Solicitar o Termo de referência pelo e-mail: claudia.enes@fjp.mg.gov.br

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
40 horas de filmagens, em eventos a serem realizados na cidade de Belo Horizonte e/ou região
metropolitana, contemplando, 2 (dois) Câmeras para filmagem no formato digital e operador durante todo
o evento para captação de filmagem e áudio. Edição digital com logomarca e caracteres. Material editado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
O tempo de filmagem será de 4 horas ou 8 horas, por dia de evento.
Para cada evento será emitido uma Ordem de Serviço. As horas de filmagens constantes em cada
Ordem de Serviço será sempre em múltiplo de 4 hs ou 8 hs.
Os participantes deverão apresentar orçamentos com valor unitário (1 hora de filmagem), bem como, o
valor total de 40 horas de filmagens.
 As 40 horas de filmagens é meramente referencial, tendo como parâmetro, a quantidade de eventos
estimados para o ano de 2020. Logo, em nenhuma hipótese, importa em compromisso da Fundação João
Pinheiro de atendimento de tal valor no período da contratação.
Salienta-se que as solicitações de serviço serão sob demanda, de acordo com a necessidade da
Contratante.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
Prazo da prestação dos serviços:
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A CONTRATANTE irá informar por meio de e-mail, com até 07 (sete) dias úteis de antecedência, as
datas e locais dos referidos eventos para filmagens. Os serviços deverão ser executados após emissão
da ordem de serviço e os materiais editados, entregues em até 10 dias após os eventos.
Do local da prestação dos serviços:
Os serviços serão prestados em Belo Horizonte e /ou Região Metropolitana de BH .
Condições de recebimento:
Os serviços serão recebidos:
Provisoriamente, no ato do recebimento do material editado, em que se observará:
A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo da empresa,
devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e Municipais legais e
normativas vigentes. (adequar ao serviço a ser prestado)
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da prestação e consequente aceitação,
que deverá acontecer em até 5 ( cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.
O recebimento/aprovação dos serviços pela Fundação João Pinheiro não exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades com as especificações
estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se à Administração as faculdades previstas no art.
18 da Lei n.º 8.078/90.

DAS GARANTIAS:
Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia convencional
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - serviços não-
duráveis) ;(90 dias - serviços duráveis) a partir da data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra
garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

DA SUBCONTRATAÇÃO:
É vedada a subcontratação do serviço.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 9500,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteSERVICOS DE
FILMAGEM,

FOTOGRAFIA E
REVELACAO
DE FILMES

Alameda dos
Oitis, 190 - São

Luiz

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

7Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 29.235.624/0001-70 ILMA DA
CONCEICAO

MONTEIRO ALI
ADRI

06362711882

9.500,00 03/02/2020
13:59:56:258

Classificado -

06.788.019/0001-20 LOCAFLEX
EIRELI

9.896,90 03/02/2020
13:59:47:309

Classificado -
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16.481.402/0001-95 ESTALO
CRIATIVO LTDA

- ME

10.999,99 03/02/2020
13:59:45:234

Classificado -

15.674.564/0001-87 PEDRO
CARVALHO
MOREIRA

05089955662 -
ME

11.000,00 03/02/2020
13:59:33:796

Classificado -

03.718.108/0001-02 TV E VIDEO
PRODUCOES

LTDA - ME

12.000,00 03/02/2020
11:38:16:103

Classificado -

20.440.179/0001-05 ANDERSON
GERALDO
TEIXEIRA
FLORIANO

01206921633

14.500,00 30/01/2020
14:49:59:56

Classificado -

20.986.467/0001-60 TARGET
PRODUCOES E

EVENTOS
EIRELI - ME

28.000,00 31/01/2020
14:01:00:983

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1477770 - BRUNO VIANA DE
CASTRO

M1477770 - BRUNO VIANA DE
CASTRO
106/02/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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