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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Junho de 2021, às 10:03 horas, na sede da(o) CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR     , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  2/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  12/2021, Licitação nº 1/2021 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa especializada na criação, edição e finalização de vídeos e imagens institucionais turísticas dos municípios
pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde e Mar - CITMAR.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2021    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:  O participante DS FILMES AUDIOVISUAL LTDA vencedor do Item  foi inabilitado pela documentação item 8.1 do
edital e o novo vencedor é Setcom - Set de Comunicação Ltda. O participante Setcom - Set de Comunicação Ltda
vencedor do Item  foi inabilitado pela documentação não cumpriu o item 11.3, 11.4 e o novo vencedor é FORM
PRODUCAO DE CONTEUDO LTDA. A Empresa DS Filmes Audio Visual manisfesta interpor recurso referente a
entrega do envelope de habilitação. A Empresa Setcom - Set de Comunicação Ltda manisfesta interpor recurso
conforme documento anexo ao processo.(manuscrito).
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Item

Participante:

Especificação

411 - FORM PRODUCAO DE CONTEUDO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Abrangência: todos os municípios do CITMAR.

Tipos de imagens: aéreas, terrestres, aquáticas,
subaquáticas.

Quantidade: 6 (seis) mini-vídeos
Tempo: mínimo de 15" (quinze segundos) e máximo de 30"
(trinta segundos) para cada mini-vídeo.

Legenda/áudio: preferencialmente sem áudio, apenas trilha,
sons. Se for necessária a apresentação de textos e
palavras, deverão ser apresentadas as versões de legenda
em português, inglês e espanhol, para cada uma delas em
separado.

Especificações da captação de imagens: exigência mínima
de câmera linha cinema 4K, Drone DJI 4K, iluminação HMI.
ção e finalização em sistema B-Roll.

Deverá incluir trilha sonora composta e sound design.
Segmentação dos 6 (seis) mini vídeos: ecoturismo
(mostrando: observação de aves, trilhas, mirantes naturais);
cicloturismo (mostrando o circuito com cicloturistas em
duplas e sozinhos); náutico (mostrando esportes náuticos,
estrutura náutica, marinas); aventura (mostrando voo,
escalada, rapel, skate, mergulho); cultura (mostrando pesca
artesanal, tainha, oficinas de cerâmica, museus,
gastronomia típica); infraestrutura (mostrando acessos,
como chegar, gastronomia temática e variada, segurança
pública, protocolos, saúde).
Entrega dos mini-vídeos: nos formatos para stories e feed
das redes sociais (youtube, instagram e facebook) e em
.mpeg 4 ou similiar em alta e média resolução.
Constitui objeto da segunda etapa a criação de Vídeo
Turístico Institucional da Costa Verde & Mar incluindo a
criação do roteiro, a criação de arte, gravação, edição e
finalização de 1 (um) vídeo, conforme especificações do TR.
Constitui o terceiro produto desse certame é a contratação
de banco de imagens profissionais (fotografias) terrestres,
aéreas, aquáticas e subaquáticas e em alta resolução dos
atrativos da Costa Verde & Mar, conforme especificações
indicadas a seguir.

Abrangência: todos os municípios do CITMAR.

Quantidade: mínimo de 10 atrativos por município
perfazendo um total de no mínimo 90 blocos de imagens.
Conforme TR.

UN 1,00  0,0000 81.000,00    81.000,00   

Total do Participante --------> 81.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 81.000,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

JEAN CARLOS COELHO

Ariane Simionatto Schizzi

Jacqueline Mirtes Alves Zatera - Membro

Itajaí,  30  de  Junho  de  2021

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ -

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FELIPE TEIXEIRA - ................................................................. - Representante

NILSON PANIZZA VILLAS BOAS - ................................................................. - Representante

DIEGO GONZAGA DA SILVA - ................................................................. - Representante


