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926655.102018 .4698 .4476 .22251127305

 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00010/2018 

  
Às 14:00 horas do dia 06 de agosto de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo
instrumento legal PORTARIA CFO-SEC-23 de 13/03/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto
nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 11079/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2018. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e
médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo planejamento operacional, organização,
execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção
e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: Promoção de Evento
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e
médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo planejamento operacional, organização,
execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a
confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 860.394,4500 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 515.525,0000 .

Histórico
Item: 1 - Promoção de Evento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
06.878.596/0001-03 S&T EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 757.887,0000 R$ 757.887,0000 06/08/2018

09:55:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

72.594.815/0001-57 UBC EVENTOS SERVICOS
PROMOCOES LTDA

Sim Sim 1 R$ 859.999,9900 R$ 859.999,9900 25/07/2018
17:50:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES &
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 859.999,9900 R$ 859.999,9900 03/08/2018
17:59:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.785.734/0001-40 TOTI PROMO LTDA Sim Sim 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 26/07/2018
14:47:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 31/07/2018
10:39:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

09.031.612/0001-16 LS LOCACOES, SERVICOS E
EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 31/07/2018
10:44:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

00.714.403/0001-00 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E
PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 03/08/2018
07:49:51
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA Sim Sim 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 03/08/2018
20:36:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 05/08/2018
14:09:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 860.000,0000 R$ 860.000,0000 06/08/2018
07:18:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em gera.

10.332.597/0001-25 EBENEZER CORPORATION E
EMPREENDIMENTOS
INTERNACIONAIS D

Sim Sim 1 R$ 860.100,0000 R$ 860.100,0000 06/08/2018
11:43:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.179.587/0001-97 RBT EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 860.304,4400 R$ 860.304,4400 30/07/2018
21:52:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.351.100/0001-01 ABIC MARKETING E CONSULTORIA
PROMOCIONAL LTDA.

Não Não 1 R$ 860.384,4500 R$ 860.384,4500 03/08/2018
16:19:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.365.598/0001-61 ALTO RELLEVO PRODUTORA DE
EVENTOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.390,0000 R$ 860.390,0000 01/08/2018
13:18:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral

10.201.909/0001-61 SMART PROMOCOES E EVENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,0000 R$ 860.394,0000 25/07/2018
09:42:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

10.140.124/0001-26 AMPLA PRODUCOES EIRELI Sim Sim 1 R$ 860.394,0000 R$ 860.394,0000 25/07/2018
16:23:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI Sim Sim 1 R$ 860.394,0000 R$ 860.394,0000 01/08/2018
13:25:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES,
TURISMO, ASSESSORIA E
CONSULTORIA

Não Não 1 R$ 860.394,0000 R$ 860.394,0000 02/08/2018
15:36:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.506.241/0001-56 BOEING EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 860.394,0000 R$ 860.394,0000 03/08/2018
10:42:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

13.325.593/0001-08 RD7 PRODUCOES DE EVENTOS
INTELIGENTES EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 25/07/2018
10:29:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
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mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

37.131.539/0001-90 STAR LOCACAO DE SERVICOS
GERAIS LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 25/07/2018
17:23:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 26/07/2018
09:03:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 26/07/2018
15:12:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

16.596.034/0001-20 LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 28/07/2018
19:19:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

18.297.749/0001-08 ROBERTO SA RODRIGUES DE
SOUZA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 29/07/2018
22:18:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

05.969.672/0001-23 UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA Não Não 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 31/07/2018
14:47:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS EIRELI Não Não 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 31/07/2018
18:15:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS
EMPRESARIAIS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 01/08/2018
10:27:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.685.506/0001-60 PRONTO EVENTOS E
PARTICIPACOES EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 02/08/2018
12:25:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

18.987.817/0001-60 ARGO LOCACOES E EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 02/08/2018
15:07:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob
demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção
e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme condições, quantidades e exigências detalhadas no Edital e
seus Anexos do Pregão Eletrônico 10/2018.

08.139.101/0001-50 CAS PIRES PROMOCOES E EVENTOS
LTDA

Não Não 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 02/08/2018
16:09:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E
REPRESENTACOES LTDA

Não Não 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 02/08/2018
17:39:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

06.698.560/0001-48 DKS PROMOCOES E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
09:36:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
12:34:46
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de
eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.271.878/0001-00 UP IDEIAS SERVICOS
ESPECIALIZADOS E COMUNICACAO
EIRELI

Sim Não 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
13:35:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

02.200.365/0001-95 SETES PRODUCOES DE EVENTOS E
TURISMOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
14:35:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

72.638.372/0001-59 EXEMPLUS COMUNICACAO E
MARKETING LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
15:30:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.483.570/0001-30 ANGELA BEATRIZ DA COSTA
SALOMAO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
16:00:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
17:07:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral

13.196.164/0001-88 ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 03/08/2018
17:31:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 06/08/2018
08:09:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral

07.006.858/0001-02 EXECUTTA EVENTOS E PRODUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 06/08/2018
08:43:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral.

26.497.800/0001-53 A&C EVENTOS E PROMOCOES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4500 R$ 860.394,4500 06/08/2018
09:05:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

19.052.652/0001-06 EHN CARVALHO SERVICOS DE
PUBLICIDADE - EIRELI

Sim Sim 1 R$ 860.394,4600 R$ 860.394,4600 02/08/2018
15:54:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

18.737.991/0001-55 SEVEN CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 989.453,6200 R$ 989.453,6200 03/08/2018
17:37:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.572.501/0001-21 DIRECIONAL GESTAO DE SERVICOS
EIRELI

Sim Não 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1.000.000,0000 25/07/2018
15:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.986.467/0001-60 TARGET PRODUCOES E EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1.000.000,0000 26/07/2018
11:50:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

68.258.573/0001-53 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS Sim Sim 1 R$ 5.000.000,0000 R$ 5.000.000,0000 03/08/2018
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EIRELI 09:11:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e
correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO, em regime de execução de empreitada por preço unitário, abrangendo
planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura,
mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de papelaria, sinalização e impressos em geral, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000.000,0000 68.258.573/0001-53 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 1.000.000,0000 12.572.501/0001-21 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 1.000.000,0000 20.986.467/0001-60 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 989.453,6200 18.737.991/0001-55 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4600 19.052.652/0001-06 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 18.987.817/0001-60 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 11.200.051/0001-83 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 08.139.101/0001-50 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 06.698.560/0001-48 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 37.131.539/0001-90 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 08.973.746/0001-93 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 16.596.034/0001-20 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 18.297.749/0001-08 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 05.969.672/0001-23 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 02.200.365/0001-95 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 01.017.250/0001-05 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 14.022.524/0001-98 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 07.006.858/0001-02 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 26.497.800/0001-53 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 10.540.976/0001-00 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 04.483.570/0001-30 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 13.196.164/0001-88 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,4500 07.271.878/0001-00 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,0000 15.072.268/0001-06 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,0000 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,0000 10.201.909/0001-61 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,0000 07.506.241/0001-56 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.394,0000 10.140.124/0001-26 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.390,0000 07.365.598/0001-61 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.384,4500 07.351.100/0001-01 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.304,4400 07.179.587/0001-97 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.100,0000 10.332.597/0001-25 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 04.433.214/0001-02 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 21.061.770/0001-14 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 07.832.586/0001-08 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 11.785.734/0001-40 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 04.694.478/0001-10 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 00.714.403/0001-00 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 860.000,0000 09.031.612/0001-16 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 859.999,9900 72.594.815/0001-57 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 859.999,9900 11.718.029/0001-20 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 757.887,0000 06.878.596/0001-03 06/08/2018 14:00:39:273
R$ 850.000,0000 09.031.612/0001-16 06/08/2018 14:07:34:990
R$ 839.999,9900 14.022.524/0001-98 06/08/2018 14:08:04:273
R$ 757.880,0000 04.483.570/0001-30 06/08/2018 14:09:23:623
R$ 840.000,0000 07.365.598/0001-61 06/08/2018 14:09:27:937
R$ 859.999,0000 68.258.573/0001-53 06/08/2018 14:09:30:077
R$ 859.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:09:51:657
R$ 839.000,0000 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:09:58:657
R$ 757.600,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:11:03:410
R$ 757.800,0000 01.017.250/0001-05 06/08/2018 14:11:12:817
R$ 757.400,0000 01.017.250/0001-05 06/08/2018 14:11:48:257
R$ 774.355,0000 08.973.746/0001-93 06/08/2018 14:12:12:913
R$ 757.500,0000 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:12:33:103
R$ 757.000,0000 04.483.570/0001-30 06/08/2018 14:13:36:717
R$ 840.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:14:25:423
R$ 756.999,9900 72.594.815/0001-57 06/08/2018 14:14:29:470
R$ 756.998,8000 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:14:43:893
R$ 756.900,0000 01.017.250/0001-05 06/08/2018 14:14:47:893
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R$ 835.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:15:04:427
R$ 800.000,0000 18.737.991/0001-55 06/08/2018 14:15:09:660
R$ 756.899,3000 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:15:15:397
R$ 756.890,0000 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:15:37:333
R$ 756.890,0000 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:15:37:693
R$ 800.000,0000 07.365.598/0001-61 06/08/2018 14:15:41:367
R$ 756.700,0000 01.017.250/0001-05 06/08/2018 14:15:46:147
R$ 760.000,0000 21.061.770/0001-14 06/08/2018 14:15:46:337
R$ 750.000,0000 04.483.570/0001-30 06/08/2018 14:16:03:883
R$ 700.000,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:16:08:273
R$ 749.000,0000 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:16:35:150
R$ 756.690,0000 06.698.560/0001-48 06/08/2018 14:16:43:603
R$ 759.800,0000 07.506.241/0001-56 06/08/2018 14:17:02:107
R$ 633.278,1300 01.017.250/0001-05 06/08/2018 14:17:31:187
R$ 632.980,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:17:37:407
R$ 632.979,2900 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:17:40:983
R$ 699.000,0000 04.483.570/0001-30 06/08/2018 14:17:45:720
R$ 690.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:17:46:767
R$ 699.999,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:17:51:343
R$ 650.000,0000 72.594.815/0001-57 06/08/2018 14:17:54:203
R$ 632.697,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:17:57:907
R$ 750.000,0000 21.061.770/0001-14 06/08/2018 14:17:58:657
R$ 632.696,1600 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:18:01:487
R$ 600.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:18:08:360
R$ 632.000,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:18:12:377
R$ 690.000,0000 02.200.365/0001-95 06/08/2018 14:18:12:847
R$ 840.000,0000 13.196.164/0001-88 06/08/2018 14:18:13:657
R$ 649.000,0000 04.483.570/0001-30 06/08/2018 14:18:14:737
R$ 731.348,6600 07.271.878/0001-00 06/08/2018 14:18:18:143
R$ 599.834,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:18:18:737
R$ 631.500,0000 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:18:21:173
R$ 599.833,1900 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:18:21:910
R$ 695.800,0000 26.497.800/0001-53 06/08/2018 14:18:26:940
R$ 788.999,9700 14.022.524/0001-98 06/08/2018 14:18:27:533
R$ 779.354,0000 15.072.268/0001-06 06/08/2018 14:18:29:423
R$ 800.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:18:33:237
R$ 667.377,3800 09.231.613/0001-04 06/08/2018 14:18:40:957
R$ 711.000,0000 06.698.560/0001-48 06/08/2018 14:18:44:927
R$ 599.604,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:18:46:817
R$ 599.603,2400 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:18:50:207
R$ 774.354,0000 15.072.268/0001-06 06/08/2018 14:18:50:427
R$ 839.999,9700 10.540.976/0001-00 06/08/2018 14:18:53:740
R$ 580.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:18:54:067
R$ 599.300,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:19:02:037
R$ 653.829,0000 26.497.800/0001-53 06/08/2018 14:19:04:800
R$ 579.831,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:19:08:647
R$ 599.800,0000 18.297.749/0001-08 06/08/2018 14:19:11:740
R$ 579.830,3400 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:19:12:613
R$ 722.921,0000 07.506.241/0001-56 06/08/2018 14:19:15:803
R$ 730.000,0000 06.878.596/0001-03 06/08/2018 14:19:18:177
R$ 579.400,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:19:25:960
R$ 774.300,0000 15.072.268/0001-06 06/08/2018 14:19:29:100
R$ 579.266,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:19:29:100
R$ 579.265,1600 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:19:34:147
R$ 790.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:19:42:960
R$ 579.025,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:19:49:290
R$ 579.024,3000 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:19:54:790
R$ 579.000,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:20:00:870
R$ 698.000,0000 06.878.596/0001-03 06/08/2018 14:20:04:633
R$ 550.050,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:20:12:323
R$ 550.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:20:17:760
R$ 578.000,0000 18.297.749/0001-08 06/08/2018 14:20:18:463
R$ 701.921,0000 07.506.241/0001-56 06/08/2018 14:20:20:777
R$ 580.000,0000 72.594.815/0001-57 06/08/2018 14:20:31:137
R$ 549.800,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:20:36:150
R$ 549.999,0000 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:20:36:167
R$ 600.000,0000 02.200.365/0001-95 06/08/2018 14:20:40:620
R$ 522.310,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:20:40:637
R$ 545.000,0000 18.297.749/0001-08 06/08/2018 14:20:40:667
R$ 780.000,0000 07.365.598/0001-61 06/08/2018 14:20:51:230
R$ 522.100,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:21:06:293
R$ 551.000,0000 72.594.815/0001-57 06/08/2018 14:21:10:483
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R$ 521.937,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:21:10:497
R$ 549.000,0000 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:21:19:327
R$ 602.276,1200 07.006.858/0001-02 06/08/2018 14:21:31:203
R$ 521.935,0000 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:21:34:810
R$ 521.800,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:21:40:563
R$ 520.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:21:44:890
R$ 520.000,0000 04.274.005/0001-63 06/08/2018 14:21:47:843
R$ 672.000,0000 06.878.596/0001-03 06/08/2018 14:21:54:250
R$ 550.120,0000 37.131.539/0001-90 06/08/2018 14:21:58:767
R$ 519.887,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:22:02:033
R$ 694.800,0000 07.506.241/0001-56 06/08/2018 14:22:14:800
R$ 774.000,0000 10.332.597/0001-25 06/08/2018 14:22:33:317
R$ 518.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:22:33:737
R$ 517.762,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:22:37:457
R$ 780.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:22:52:647
R$ 517.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:23:01:973
R$ 520.120,0000 37.131.539/0001-90 06/08/2018 14:23:03:223
R$ 516.746,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:23:05:677
R$ 538.100,0000 18.297.749/0001-08 06/08/2018 14:23:06:850
R$ 516.999,0000 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:23:09:867
R$ 754.899,9690 14.022.524/0001-98 06/08/2018 14:23:22:617
R$ 760.000,0000 28.498.016/0001-95 06/08/2018 14:23:32:133
R$ 515.735,0000 18.782.546/0001-07 06/08/2018 14:23:43:010
R$ 515.525,0000 13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:23:46:710
R$ 520.100,0000 72.638.372/0001-59 06/08/2018 14:23:48:680
R$ 516.800,0000 72.594.815/0001-57 06/08/2018 14:23:50:163
R$ 516.000,0000 12.685.506/0001-60 06/08/2018 14:23:53:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/08/2018
14:07:03 Item aberto.

Iminência de Encerramento 06/08/2018
14:13:41 Batida iminente. Data/hora iminência: 06/08/2018 14:18:41.

Encerrado 06/08/2018
14:23:57 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/08/2018
14:29:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.325.593/0001-08.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

06/08/2018
18:13:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES
EIRELI, CNPJ/CPF: 13.325.593/0001-08.

Aceite 07/08/2018
14:55:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI, CNPJ/CPF:
13.325.593/0001-08, pelo melhor lance de R$ 515.525,0000.

Habilitado 07/08/2018
14:56:51

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI -
CNPJ/CPF: 13.325.593/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 06/08/2018 14:02:17 Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro 06/08/2018 14:02:30 Em breve darei início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 10/2018.
Pregoeiro 06/08/2018 14:02:51 Darei seguimento ao certame, passando à análise das propostas apresentadas. Em breve, abrirei o item

para lances.
Pregoeiro 06/08/2018 14:05:50 Senhores licitantes, nesta fase não haverá desclassificação. Caso a especificação do objeto não esteja

adequada, haverá desclassificação após a fase de lances.
Pregoeiro 06/08/2018 14:07:20 Senhores licitantes, o item está aberto para lances. Façam suas melhores ofertas.
Pregoeiro 06/08/2018 14:07:49 Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar

seus compromissos durante a futura execução.
Pregoeiro 06/08/2018 14:10:35 Apresentem suas ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto,

independentemente do valor dos lances que estão sendo apresentados, pois caso os lances com suspeitas
de inexequibilidade venham a se tornar as propostas de preços mais baixos ao final da sessão pública,

poderão ser considerados inexequíveis pela área técnica desta Autarquia, acarretando a desclassificação, e
sua empresa poderá vir a ser convocada.

Sistema 06/08/2018 14:13:41 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:18 de 06/08/2018, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.

Pregoeiro 06/08/2018 14:14:08 Senhores licitantes, façam suas melhores ofertas.
Pregoeiro 06/08/2018 14:19:04 Informo que, quando iniciado o tempo aleatório, o pregão eletrônico pode ser encerrado a qualquer

momento, dentro do período de 1 segundo a 30 minutos, não havendo prorrogação, independentemente do
envio de lances.

Pregoeiro 06/08/2018 14:19:13 Assim, é importante que o envio de lances e a competição se deem antes do encerramento aleatório.
Sistema 06/08/2018 14:24:04 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor

acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 06/08/2018 14:24:34 Senhores fornecedores, o item está encerrado. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor

acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 06/08/2018 14:27:58 Ressalto que é obrigação da empresa detentora da melhor proposta estar conectada e acompanhar a sua

convocação.
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Pregoeiro 06/08/2018 14:29:09 Para RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - Sr. Licitante, farei a convocação para que seja
incluído no sistema até o prazo máximo estabelecido no subitem 9.12 do Edital deste Pregão (24 horas), sob
pena de desclassificação, o anexo com a proposta de preços atualizada com o seu último lance para o item e

os documentos de habilitação citados no item 10 do Edital.
Sistema 06/08/2018 14:29:25 Senhor fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI, CNPJ/CPF: 13.325.593/0001-08,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 06/08/2018 14:29:42 Para RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - Visto que o sistema aceita apenas 1 arquivo,

favor compactar todos os documentos em um único arquivo.
13.325.593/0001-08 06/08/2018 14:30:54 Boa tarde Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 06/08/2018 14:31:03 Tendo em vista o aguardo do envio da documentação solicitada, esta sessão pública será SUSPENSA agora e
REABERTA às 14h40min de amanhã, dia 07/08/2018.

Sistema 06/08/2018 18:13:01 Senhor Pregoeiro, o fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI, CNPJ/CPF:
13.325.593/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/08/2018 14:41:07 Boa tarde, senhores licitantes. Estamos reabrindo a sessão.
Pregoeiro 07/08/2018 14:41:55 Acusamos o recebimento da proposta e documentos habilitatórios da empresa RD7 PRODUCOES DE

EVENTOS INTELIGENTES EIRELI, CNPJ/CPF: 13.325.593/0001-08.
Pregoeiro 07/08/2018 14:42:32 Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanhar

aceitação/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 07/08/2018 14:43:37 Para RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - Sr. Fornecedor, há possibilidade de reduzirmos

o valor total ofertado?
Pregoeiro 07/08/2018 14:52:46 Para RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - Sr. Fornecedor, há possibilidade de reduzirmos

o valor total ofertado?
13.325.593/0001-08 07/08/2018 14:53:11 Boa tarde!
13.325.593/0001-08 07/08/2018 14:53:49 Infelizmente não temos margem para desconto.
13.325.593/0001-08 07/08/2018 14:55:59 Tivemos um deságio bastante considerável do estimado até o valor arrematado.

Sistema 07/08/2018 14:56:51 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 07/08/2018 14:57:09 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/08/2018 às 15:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 07/08/2018 14:56:51 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento

de Prazo 07/08/2018 14:57:09 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/08/2018 às 15:30:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da
Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a
sessão às 15:30 horas do dia 07 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
CLARISSA E PALOS BRITO 

 Pregoeiro Oficial

 
PEDRO MAGALHAES GOMES GARCIA

 Equipe de Apoio

 
LYDIANE MARIA DO AMARAL

 Equipe de Apoio

 
GEOVANA FARIA DA SILVA

 Equipe de Apoio
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