Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária
Estado do Maranhão
RELATÓRIO Nº 02/2021
CONCLUSÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2021
Criação de Vídeo Instituciona l

Em 27 de Maio de 2021.
À Senhora
Dra. Francisca Neide Costa
Presidente do CRMV-MA
Ementa: Processo nº 487/2021 – Contratação de
empresas para o fornecimento de 1 (um) Vídeo
Institucional de 5 (cinco) minutos. Pesquisa
concluída por meio da Cotação Eletrônica n.º
02/2021; Envio para homologação no sistema
ComprasNet, empenho e demais ações
necessárias.
1 - DO RELATÓRIO

1.1.

Trata-se do Processo Administrativo n.º 487/2021, que tem por objeto a contratação
de empresa especializada em Prestação de serviços de filmagem, gravação, edição e
montagem de vídeo institucional com imagens iconográficas da históricas do
CRMV-MA, 05 (cinco) entrevistas, vídeo chamada para Sites, canal Youtube, Rede
Sociais e arquivo na íntegra, incluindo a disponibilização dos profissionais e
materiais necessários para criação. filmagem, gravação, edição e montagem de
vídeo institucional de 05 (cinco) minutos.

1.2.

Diante de eventual dispensa de licitação em razão do valor e objetivando ampliar a
competitividade do procedimento, foi utilizado o sistema de cotação eletrônica, nos
termos da Portaria nº 306/2001/MPOG, vez que o sistema de dispensa eletrônica,
previsto no art. 51, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019, ainda não foi instituído pelo
Ministério da Economia.

1.3.

No dia 25/05/2021, foi publicada a Cotação Eletrônica n. º 02/2021 no Portal do
Compras Governamentais e no Portal do CRMV/MA (transparência).

1.4.

Posteriormente, foi realizada a fase de disputa entre os licitantes, assim como
solicitado o envio de suas propostas comerciais. Finalizado os procedimentos
pertinentes, o resultado final da cotação eletrônica foi:
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ITEM ADJUDICADO
CNPJ

Empresa
Cena2 Producoes Digitais Eireli

1.5.

13.615.357/0001-26

Item

Valor Final

1

R$ 11.899,99

Conforme consta do relatório contido no site comprasnet.gov.br, este Pregoeiro
realizou a adjudicação do item a respectiva empresa que ofertou o melhor preço
para o item supracitado, sendo economizado o valor total de R$ 2.214,01
VALOR ESTIMADO
R$ 14.114,00

VALOR ADJUDICADO
R$ 11.899,99

VALOR ECONOMIZADO
R$ 2.214,01

2 – DA CONCLUSÃO
2.1.

Finalizadas as ações que norteiam os procedimentos da Cotação Eletrônica, nos
termos da PORTARIA Nº 306/2001, encaminhamos o processo administrativo nº
487/2021 à autoridade competente para apreciação e decisão, onde sugerimos:
a)

HOMOLOGAÇÃO do item adjudicado no sistema ComprasNet;

b) ENCAMINHAMENTO dos autos para empenho em favor das empresas
vencedoras e demais ações necessárias à entrega do objeto.

Jairon Silva Dias
Pregoeiro do CRMV/MA - Port. nº 01/2021
Matrícula CRMV/MA nº 18
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