FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMUNICAÇÃO CULTURA E TRABALHO

RESULTADO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DIRETOR DE PRODUÇÃO N. 0001/2022
A FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMUNICAÇÃO CULTURA E TRABALHO - TVT, inscrita
no CNPJ sob o nº 67.179.200/0001-24 torna público o resultado do processo seletivo simplificado
para contratação de profissional em regime de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra
necessária para a produção audiovisual, conforme especificações constantes deste Edital, para
atender ao Projeto VISIBILIZAÇÃO DAS CULTURAS E ARTES PERIFÉRICAS NA
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA objeto do Termo de Fomento nº 917293/2021, celebrado com
o MINISTÉRIO DO TURISMO. Desde o dia 19/01/2022 ao dia 02/02/2022, a Fundação
Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho – TVT, publicou edital para o processo seletivo para
contratação de profissional em regime de pessoa jurídica para fornecimento de mão de obra
necessária para a produção audiovisual. Em resposta ao edital, foram recebidos 03 (três) propostas
conforme abaixo especificado:
Profissional especializado em DIREÇÃO DE PRODUÇÃO, contratação em regime de pessoa
jurídica, com experiência em organizar a produção em todos os aspectos de centralização das
ações, coordenação, organização, distribuição de tarefas desde a pesquisa, captação de imagens,
edição, finalização com vistas à entrega dos produtos audiovisuais.

Empresa

Valor Mês

Valor total

SEMMENTH PRODUÇÕES LTDA

R$5.500,00

R$99.000,00

LUMIAR PRODUÇÕES MULTIMÍDIAS

R$6.500,00

R$117.000,0

ADVISION PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS LTDA*

R$5.000,00

R$ 99.000,00

*Erro no cálculo entre o valor da parcela e o valor total da proposta.

Em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, o processo seletivo foi analisado e
julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, e, diante da análise das propostas apresentadas, constatamos que o
melhor preço é o da empresa
SEMMENTH PRODUÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº
08.379.261/0001-76, o qual declara-se vencedora.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

Paulo de Tarso Vannuchi

