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Objeto: Produgao de I(um) filme institucional de 30 (trinta) segundos, 5 (cinco) filmes de
at6 2 (dots) minutos, ilustraQao, spot, assinatura musical, foto e contrataQao especifica de
elenco sends o Paulo Caruso e Chico Caruso para veiculaQao em TV aberta, fechada,
internet, material impresso, media impressa, imbito nacional, por tempo indeterminado.
Contemplando produgao, captagao de imagens, diregao, edigao, ilustragao e finalizagao
de video, diretor de cena, diretor animag6es, assistente de diregao, produtor executivo,
diretor de produQao, assistente de produgao, diretor de fotografia, assistente de camera,
logger, eletricista, assistente de e16trica, maquinista, assistente de maquinaria, f ot6grafo
still, assistente fot6grafo, operador de audio, figurinista, maquiador e camareira, registro
de Ancine e fechamento de medias para os veiculos, em atendimento a Assessoria de
Comunicagao Integrada deste conselho federal, conforme Leis 8.666/1993 e 12.232/2010.

Aos treze dias do m6s de novembro de 2017, foi realizada sessio pOblica presidida
peso Chefe da Assessoria de Comunicagao do CAU/BR, Julio Moreno, na presenga da
Presidente em exercicio da Comissio Permanente de Licitagao do CAU/BR, Leila Oliveira
Carreiro, e do membro da Comissio Permanente de LicitaQao do CAU/BR, Matheus Moreno
Fernandes Barbosa. Iniciada a sessao, foram abertas as tr6s propostas em envelopes
lacrados, que foram enviados via SEDEX, e dentro do puzo/horario definido na publicagao
oficial. As propostas sio das empresas:

1) RICARDO CAMARGO FOTOGRAFIA LTDA - ME (CNPJ 09.009.449/0001-95), a R$
338.250,00 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e cinquenta reais).
2)MHP PRODUTORA - FELIPE TRINDADE COLENCI SILVA - ME (CNPJ
1 0.665.523/0001 -00), a (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais).

3) R.T.v. DIGITAL LTDA - EPP (CNPJ 24.053.006/0001-95), a R$ 322.600,00 (trezentos e
vinte e dois mil e seiscentos reais).

A empresa R.T.V. DIGITAL LTDA - EPP apresentou o menor prego, R$ 322.600,00
(trezentos e vinte e dois mil e seiscentos reals) e a sua proposta foi aceita pele presidente da
sessio pOblica. A realizagao da sessio pOblica atendeu aos requisitos da Lei12.232/2010 e
is normas do CENP (Conselho Executivo de Normas Padrao). A ag6ncia mica desde la
autorizada a contratar os referidos servigos da empresa vencedora.
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