
FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMUNICAÇÃO CULTURA E TRABALHO

RECEBIMENTO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO EDITAL Nº 001/2022

PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PRODUÇÃO

A FUNDAÇÃO SOCIEDADE COMUNICAÇÃO CULTURA E TRABALHO - TVT,

inscrita no CNPJ sob o n. 67.179.200/0001-24 publicou o Edital N.

001/2022 para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mão

de obra de Equipe de Produção para organizar e coordenar as ações

necessárias à execução do projeto conforme especificações constantes do

Edital, para atender ao Projeto O PAPEL DA MULHER NAS ARTES E NA

CULTURA PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CIDADANIA objeto do Termo de

Fomento nº 919160/2021, celebrado com o MINISTÉRIO DO TURISMO.

DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Foram recebidos, dentro do prazo constante do edital, 3 (três)

propostas conforme descrita a seguir:

a) Empresa: MARTES PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA-ME

Representante Legal: Hélio Alcântara Pinto Junior

Documentação enviada: Recebemos proposta técnica contendo:

informações técnicas sobre referente ao fornecimento dos

seguintes recursos humanos e técnicos: Roteirista, Editor-logger,

Direção Artística, Trilha sonora original. Designer gráfico, Edição

Final de imagem. Locação de ilha de edição. Equipamento de

captação de imagem. Direção Geral do Programa de TV, Diretor

de fotografia, Assistente de câmera, Produtor e Pesquisador.

Especificação dos produtos a serem entregues, cronograma físico

e financeiro, declaração que está de acordo com os termos do

Edital, valor, condições de pagamento, validade da proposta,

dados bancários, devidamente assinada;
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b) Empresa: LUMIAR PRODUÇÕES MULTIMÍDIA

Representante Legal: Erick Borges Vieira

Documentação enviada: Recebemos proposta técnica contendo:

informações técnicas sobre referente ao fornecimento dos

recursos humanos e técnicos com a seguinte especificação:

infraestrutura para garantir as demandas necessárias, tais como

rede de internet em banda larga, computador, telefonia celular,

material de escritório e pessoal profissional com larga

experiência e equipamentos necessários para a realização do

programa e atendimento do Termo de Referência, além de toda a

parte de organização, coordenação e administração de todos os

recursos envolvidos na produção. Especificação dos produtos a

serem entregues, cronograma físico e financeiro, declaração que

está de acordo com os termos do Edital, valor, condições de

pagamento, validade da proposta, dados bancários, devidamente

assinada;

c) Empresa: RAFAEL DE ALVARENGA GALLUZZO - ME

Representantes Legais: Rafael de Alvarenga Galluzzo

Documentação enviada: Recebemos proposta técnica contendo:

informações técnicas sobre referente ao fornecimento dos

seguintes recursos humanos e técnicos: Roteirista, Editor-logger,

Direção Artística, Trilha sonora original. Designer gráfico, Edição

Final de imagem. Locação de ilha de edição. Equipamento de

captação de imagem. Direção Geral do Programa de TV, Diretor

de fotografia, Assistente de câmera, Produtor e Pesquisador.

Especificação dos produtos a serem entregues, metodologia,

estrutura, cronograma físico e financeiro, declaração que está de

acordo com os termos do Edital, valor, condições de pagamento,

validade da proposta, dados bancários, devidamente assinada.

Ao catalogar e analisar propostas enviadas pelas participantes

conforme descritas acima, constatou-se que a empresa RAFAEL
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DE ALVARENGA GALLUZZO cumpriu todos os requisitos

especificados no Edital 001/2022, deste modo, as empresas

MARTES PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA-ME e LUMIAR

PRODUÇÕES MULTIMÍDIA foram desclassificadas. A próxima

etapa será o envio da documentação constante do item 7 da

COTAÇÃO DE PREÇOS DE PREÇOS nº 001/2022 por parte da

empresa RAFAEL DE ALVARENGA GALLUZZO.

Paulo Vanucci
Presidente


