
RE: Ato Convocatório nº 02/2023 - Prestação de serviço de produção e filmagem de
material informativo institucional para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce

CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Qua, 08/02/2023 15:27

Para: Diego Miranda | Aocubo Filmes <diego@aocubofilmes.com.br>
Cco: Juliana Vilela <juliana.vilela@agedoce.org.br>;Secretaria Executiva
<secretariaexecutiva@agedoce.org.br>
Prezado Sr. Diego Miranda, boa tarde!

Rela�vamente ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO abaixo anexado, segue RESPOSTA:

A par�cipação na sessão é faculta�va, no entanto, sem credenciado a empresa não terá a oportunidade de
ofertar lances por se tratar de pregão. Ou seja, a Proposta de Preço apresentada será "fixa" para aquele
licitante.

Além disto, conforme os itens 8.2.17 e 8.2.18, verifica-se que a possibilidade de recurso está condionada a
manifestação imediata e mo�vada em sessão, havendo senão vejamos:

"8.2.17 Declarado o vencedor, qualquer concorrente
poderá manifestar, imediata e mo�vadamente, a
intenção de recorrer, devendo registrar a síntese do
recurso em ata, sendo concedido o prazo de três dias
úteis para a apresentação das razões do recurso,ficando
os demais concorrentes, desde logo, in�mados a
apresentar a contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do
recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos. 

8.2.18 A falta de manifestação imediata e mo�vada do
concorrente importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da seleção ao
vencedor, sendo assim também considero, para as
empresas que optaram por mandar as propostas via
correspondência ou mero portador."

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

De: Diego Miranda | Aocubo Filmes <diego@aocubofilmes.com.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 11:28



Para: CGLC <cglc@agedoce.org.br>
Assunto: Re: Ato Convocatório nº 02/2023 - Prestação de serviço de produção e filmagem de material
informa�vo ins�tucional para os Comitês da bacia hidrográfica do rio Doce
 
Prezados, bom dia.

Gostaria de informação relativo à sessão pública.

O credenciamento e participação presencial na sessão pública no dia 17/02/2023 às 9h na
AGEDOCE é obrigatório ou facultativa, uma vez que os documentos tenham sido enviados via
SEDEX e recebidos pela entidade no prazo devido?
O Ato é claro em informar da não participação num possível leilão, caso não haja participante
credenciado. Mas ficamos com essa dúvida, quanto da participação presencial.

Obrigado.

Diego Miranda
Atendimento e Produção

(31) 2551-0563 | (31) 98340-4537 
www.aocubofilmes.com.br
Rua Coronel Durães, 201, Bandeirantes
Pampulha, 31365-280, Belo Horizonte, MG

Em 07/02/2023 10:20, CGLC escreveu:

Prezados Senhores, boa tarde!
 
Comunicamos para conhecimento e par�cipação que se encontra publicado o Ato Convocatório
nº 02/2023 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de produção e filmagem de material informa�vo ins�tucional para os Comitês da bacia
hidrográfica do rio Doce
 
Informamos que o referido Ato Convocatório segue em anexo e está disponível no site da
AGEDOCE: h�ps://agedoce.org.br/2023-2/

Havendo interesse na par�cipação na licitação, solicitamos que as empresas se atentem quanto
aos documentos necessários (data de validade das regularidades, apresentação de balanço
devidamente registrado na Junta Comercial/SPED, preenchimento e assinatura dos anexos).

E, em caso de dúvidas estaremos à disposição.

Atenciosamente,

http://www.aocubofilmes.com.br/
https://www.facebook.com/aocubo.filmes
https://www.youtube.com/user/aocubofilmes
https://twitter.com/aocubofilmes
https://www.instagram.com/aocubofilmes
https://agedoce.org.br/2023-2/

