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dpi licitacao7841br

De: dpi licitacao7841br

Enviado em: quarta-feira, 5 de outubro de 2016 15:12

Assunto: Informação adicional_Solicitação de proposta Shopping 01/2016: Serviços Relacionados ao 

Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social

Anexos: Tabela para cotações Rosani Cunha.docx; ET para cotação Shopping Rosani Cunha.pdf

Prezados,  
 
Informamos que o item 7 da Tabela para cotações “Produção de Vinheta 3D para animação de apresentação dos 
finalistas”, poderá ser cotado estimando um valor para até 30 segundos de vinheta.  
 
Os 30 segundos poderão, à escolha do MDSA, ser apresentados de modo contínuo ou divididos durante a animação 
fotográfica.  
 
Atenciosamente,  
Comissão Especial de Licitação 
 

 

 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO 
Comissão Especial de Licitação 7841BR (CEL) 

  
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 

  
  
  

Contato:     dpi.licitacao7841br@mds.gov.br  
                   61 2030 1313 
  

O prazo para envio das cotações é até às 15:00 do dia 06/10/2016. 

                           

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA convida empresas a apresentar propostas para a 

realização de serviços relacionados ao Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social - Edição Especial: Cadastro 

Único para Programas Sociais” (Prêmio), sendo: (i) Registro Fotográfico digital das Práticas e Entrevistadores (as) 

finalistas e (ii) Animação com fotos para Apresentação dos Finalistas. Estes materiais documentarão as Práticas e 

os(as) Entrevistadores(as) finalistas do Prêmio. A Animação será exibida no evento de premiação, que será realizado 

em 15 de dezembro de 2016, em Brasília/DF), conforme especificação e seus anexos.  
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A contratação ocorrerá com recursos do Acordo de Empréstimo Nº BIRD 7841-BR, firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário e o Banco Mundial, sendo realizada na modalidade Shopping, conforme 

normatizado pelas Diretrizes para aquisição de bens, obras e serviços técnicos, disponíveis no sítio eletrônico 

http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/banco-mundial-banco-mundial. Nesta modalidade, o 

envio para solicitação de propostas poderá ocorrer por email e/ou carta, e a proposta vencedora será a válida de 

menor preço. 

 

Deverá ser apresentado o valor unitário dos custos e o valor total do serviço, conforme o arquivo em anexo 

“Tabela para Cotações”, já inclusos todos os impostos e custos logísticos relacionados. 

 

Prazo para entrega:   

 Produtos  Prazo 

Produto 1 Mídia digital, em alta 

definição, contendo todo o 

material bruto do registro 

fotográfico das práticas e 

entrevistadores(as) 

finalistas do Prêmio. 

30 dias corridos após a 

assinatura do contrato 

Produto 2 Mídia digital, em alta 
definição, contendo todo o 
conjunto de Fotos tratadas 
dos Finalistas. 

40 dias corridos após a 

assinatura do contrato 

Produto 3 Animação Fotográfica de 

Apresentação dos Finalistas 

e Registro Fotográfico, 

ambos editados em meio 

digital. 

45 dias corridos após a 

assinatura do contrato 

 

 

A proposta deverá ser enviada para dpi.licitacao7841br@mds.gov.br até às 15:00 do dia 06 de outubro de 

2016 e  deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, bem como estar devidamente assinada, contendo 

ainda os respectivos dados bancários, sendo eles: nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente. A 

validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
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Após ser informada do resultado da licitação, a empresa selecionada como proposta de menor preço deverá 

comprovar, num o prazo de 2 dias úteis, a composição de sua equipe técnica, conforme os critérios definidos na 

Especificação Técnica em anexo. 

Informamos que 12 das 17 localidades aonde deverão ocorrer os registros fotográficos relacionados ao Prêmio 
Rosani Cunha de Desenvolvimento Social já foram definidas, conforme disposto na tabela abaixo. Esperamos que tal 
informação contribua para a formulação das propostas financeiras para execução do serviço. Na coluna “Data no 
Local” constam as datas nas quais o registro fotográfico deverá ocorrer em cada localidade.  
 
As outras 5 das 17 localidades serão provavelmente definidas no dia 14 de outubro. 
 
 

Categoria UF Município 
Data no 

local 

Políticas SP Limeira 20 e 21/10 

Estratégia SP Araraquara 17, 18, 19/10 

Políticas SP Araraquara 17, 18, 19/10 

Políticas BA Porto Seguro 19 a 20/10 

Estratégia PA Santarém 19 a 20/10 

Politicas PR Curitiba 19 a 20/10 

Estratégia PA Belém 26 e 27/10 

Diversidade PA Muaná 24 e 25/10 

Estratégia CE Bela Cruz 25 e 26/10 

Diversidade MG Belo Horizonte 25 a 26/10 

Diversidade CE Horizonte 25 a 26/10 

Diversidade  AL Maceió 25 a 26/10 

 

Caso essa empresa não forneça o serviço acima descrito, solicitamos o envio de carta de agradecimento. 

 
Brasília, 03 de outubro de 2016. 
  
 
 
 


