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COMISSÃO DE PREGÃO INTERNO DO IDACO 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

EDITAL DE PREGÃO INTERNO IDACO Nº 001/2022 
 
 

Em 30 de junho de 2022, às 14h e 30 min, reuniu-se esta Comissão de Pregão Interno do IDACO para o 
julgamento do Edital de Pregão Interno IDACO nº 001/2022, na forma presencial, regime de execução 
por preço global, visando à  contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para um 
espaço com soluções tecnológicas e caráter museológico que será intitulado “Novo Museu das 
Olimpíadas Rio 2016” a ser implementado no velódromo utilizado nas competições daquele ano, 
localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, em conformidade com o Termo 
de Referência (Anexo I). Na sessão estavam presentes os Membros Comissão de Pregão Interno do 
IDACO, Renata Roberg (pregoeira), Ubirajara de Oliveira Telles (membro de apoio), Manuel Gomes Alves 
(membro de apoio) e Maria Cristina Chevalier de Paula (assessora jurídica do IDACO). A pregoeira 
convidou a mim, Maria Cristina Chevalier de Paula, para secretariar a presente sessão. Também estavam 
presentes os representantes das seguintes empresas:  
1. NOW SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA, CNPJ: 17.259.263/0001-12, Sr Arthur Trejger, RG 36378915 – 
SSP/SP  
2. YDREAMS ENTERTAINMENT LTDA, CNPJ: 31.584.887/0001-36, Sr Bruno Dantas Maciel - RG 
24.911.488-5 - Detran-RJ. 
Após o prazo de tolerância de 15 minutos, sem que nenhuma outra empresa se apresentasse, a 
Pregoeira deu início aos trabalhos, procedendo ao credenciamento dos representantes das empresas. 
Informou que será considerada inexequível a proposta cujo valor apresentado seja inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor estabelecido no Edital; passando, em seguida, para o recebimento 
dos envelopes 1 e 2. Abertos os envelopes 1, das Propostas Comerciais, verificou-se a apresentação dos 
seguintes valores (em ordem do menor para o maior): 
 

EMPRESA VALOR 
YDREAMS ENTERTAINMENT LTDA R$ 1.886.000,00 
NOW SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA R$ 1.887.000,00 

 
Todas as propostas foram consideradas aceitas, por atenderem ao estabelecido no Edital, passando, a 
seguir, para as rodadas de lances, tendo sido estabelecido, pelo pregoeiro, o valor de 1% (um por cento) 
para a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao preço preliminar. A rodada de 
lances se deu da seguinte forma: inicialmente, a empresa NOW SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA, que 
apresentou o maior preço inicial, ofereceu lance de menos 1% (um por cento), totalizando  
R$ 1.867.140,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta reais), em seguida a 
empresa YDREAMS ENTERTAINMENT LTDA ofereceu lance de menos 1% (um por cento) sobre a 
proposta da primeira empresa, totalizando R$ 1.848.468,60 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito 
mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), a empresa NOW SOLUÇÕES INTERATIVAS 
LTDA não ofereceu mais lances. Perguntada se poderia reduzir ainda mais o valor, a empresa YDREAMS 
ENTERTAINMENT LTDA ofereceu outro lance de menos 1 % (um por cento) sobre a proposta anterior, 
totalizando R$ 1.829.983,90 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e três reais 
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e noventa centavos). Após as empresas declinarem da formulação de lances, foi considerada aceitável a 
oferta de menor preço da empresa YDREAMS ENTERTAINMENT LTDA (1.829.983,90). A pregoeira abriu, 
então, o envelope 2 da empresa que ofereceu o menor preço. Constatado o atendimento dos requisitos 
de habilitação previstos neste Edital, a empresa foi considerada habilitada e declarada vencedora do 
certame. Aberta a oportunidade para interposição de recursos, nenhuma empresa manifestou interesse 
em recorrer. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão e eu, Maria Cristina Chevalier de 
Paula, lavrei a presente Ata, que tem como signatários os membros desta Comissão, a assessora jurídica 
do IDACO e os representantes das empresas participantes. 
 
 
Comissão de Pregão Interno do IDACO: 
 
 
________________________ 
Renata Roberg 
Pregoeira 
 
________________________________ 
Ubirajara de Oliveira Telles  
Membro de Apoio 
 
________________________________ 
Manuel Gomes Alves 
Membro de Apoio 
 
 
________________________________ 
Maria Cristina Chevalier de Paula 
Assessora Jurídica 
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Arthur Trejger  
Representante da NOW SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA 
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Bruno Dantas Maciel  
Representante da YDREAMS ENTERTAINMENT LTDA 
 


