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Pregão Eletrônico

389087.122019 .13200 .5050 .250490890

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2019 

Às 09:00 horas do dia 08 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 059/2019 de 04/04/2019, 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 67.847/2019, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00012/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de agência de turismo, agência de viagem, empresa organizadora de eventos, ou diretamente de hotel na cidade de
Florianópolis/SC, para realização de evento institucional aos colaboradores do CREA-SC.. 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 - GRUPO 1
Descrição: Locação Sala / Auditório
Descrição Complementar: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no mínimo, 210
(duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda. Os espaços não
devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida constante em torno
de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois) reservados e 02 (dois)
mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20 (vinte) litros, servida em
bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem fio) diária (24h) através de
link IP Internet dedicado.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.452,5000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 975,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Locação Sala / Auditório
Descrição Complementar: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada. Todos os espaços não
devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida constante em torno
de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois) reservados e 02 (dois)
mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20 (vinte) litros, servida em
bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem fio) diária (24h) através de
link IP Internet dedicado.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 589,3800 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 390,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Pagamento Diária - Nacional / Internacional
Descrição Complementar: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais, não sendo aceita
cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a organização das vagas e
anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã: deverá ser oferecido no
mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura do hotel deverá
disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas, defeitos e de acordo
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com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais itens conforme Termo
de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 28.948,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.000,0000 .

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: BUFFET
Descrição Complementar: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de frango); 01 (uma) massa
com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa, devendo haver, no mínimo,
03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados. O serviço de restaurante
deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 210 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 10.850,7000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.500,0000 e com valor negociado a R$ 7.350,0000 .

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água, chá, café, leite,
sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 210 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 4.319,7000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.990,0000 e com valor negociado a R$ 2.730,0000 .

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de presunto/queijo ou de atum ou
de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que atenda a quantidade de pessoas
solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e
serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 210 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 5.285,7000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 e com valor negociado a R$ 3.150,0000 .

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: SISTEMA SONORIZAÇÃO
Descrição Complementar: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais, periféricos tipo: caixa de
som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas. Apoio de 01 (um) técnico full
time.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 450,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 380,0000 .

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: Coordenação / Controle de Serviço Projeção (Slide-Desk)
Descrição Complementar: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens. Entradas: DVI, HDMI, VGA e
vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 300,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 200,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 52.195,9800 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 34.935,0000 e com valor negociado a R$ 34.175,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Locação Sala / Auditório

 2 - Locação Sala / Auditório

 3 - Pagamento Diária - Nacional / Internacional

 4 - BUFFET

 5 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 6 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 7 - SISTEMA SONORIZAÇÃO

 8 - Coordenação / Controle de Serviço Projeção (Slide-Desk)

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Locação Sala / Auditório

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.423,4500 R$ 1.423,4500 02/10/2019 19:21:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 30/09/2019 07:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 30/09/2019 13:52:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaço físico em formato de auditório para 210 (duzentas e dez) pessoas.

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 01/10/2019 11:43:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
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reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 02/10/2019 08:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 04/10/2019 14:23:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 04/10/2019 19:34:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 06/10/2019 11:18:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaço físico em formato de auditório para 210 (duzentas e dez) pessoas

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 07/10/2019 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 07/10/2019 12:52:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 07/10/2019 17:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.452,5000 R$ 1.452,5000 07/10/2019 17:26:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.600,0000 R$ 1.600,0000 07/10/2019 09:11:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
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(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 5.000,0000 R$ 5.000,0000 08/10/2019 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 7.000,0000 R$ 7.000,0000 08/10/2019 08:45:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 (um) Espaço Físico em formato de auditório com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para, no
mínimo, 210 (duzentas e dez) pessoas; mesa diretiva tipo pranchão com toalhas para até 05 (cinco) pessoas e palco com capacidade para mesa diretiva, com degraus nas laterais direita e esquerda.
Os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser mantida
constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 08/10/2019 00:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaço físico em formato de auditório para 210 (duzentas e dez) pessoas

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70.000,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 7.000,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.000,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.600,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.452,5000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.423,4500 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.399,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:39:36:857
R$ 1.200,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:41:33:660
R$ 1.100,7800 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:42:18:960
R$ 4.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:42:42:430
R$ 1.100,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:43:30:230
R$ 3.300,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:43:32:730
R$ 1.399,9900 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:44:44:097
R$ 1.099,9100 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:45:29:410
R$ 1.000,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:47:27:950
R$ 1.400,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:47:51:157
R$ 999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:47:54:360
R$ 990,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:48:18:597

R$ 2.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:48:58:190



10/10/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 6/26

R$ 985,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:50:32:057
R$ 1.200,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:50:33:307
R$ 980,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:46:997

R$ 1.452,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:51:11:623
R$ 980,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:51:28:140
R$ 975,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:52:13:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019 09:39:15 Item aberto.
Iminência de Encerramento 08/10/2019 09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.
Encerrado 08/10/2019 09:52:38 Item encerrado
Aceite 10/10/2019 09:11:50 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 975,0000.
Habilitado 10/10/2019 09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Locação Sala / Auditório

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 1 R$ 577,6000 R$ 577,6000 02/10/2019 19:21:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 30/09/2019 07:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 30/09/2019 13:52:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com capacidade para 10 (dez) pessoas cada.

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 01/10/2019 11:43:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 02/10/2019 08:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 04/10/2019 14:23:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
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Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 04/10/2019 19:34:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 06/10/2019 11:18:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com capacidade para 10 (dez) pessoas cada

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 07/10/2019 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 07/10/2019 12:52:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 07/10/2019 17:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 589,3800 R$ 589,3800 07/10/2019 17:26:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.000,0000 R$ 1.000,0000 07/10/2019 09:11:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000 08/10/2019 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000 08/10/2019 08:45:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com cadeiras individuais, assentos e encostos estofados e com estrutura em madeira ou metálica para 10 (dez) pessoas cada.
Todos os espaços não devem possuir colunas ou qualquer obstáculo que prejudique a visualização dos participantes, e devem ter sistema de ar condicionado de forma que a temperatura possa ser
mantida constante em torno de 22º C; devem ser próximos a 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino com no mínimo 03 (três) reservados e 01 (um) banheiro masculino com no mínimo 02 (dois)
reservados e 02 (dois) mictórios. Os espaços devem ser totalmente acessíveis a pessoas com deficiência motora (cadeirante). Fornecimento de água mineral durante todo o evento em garrafão de 20
(vinte) litros, servida em bebedouro de coluna para garrafão de 20 (vinte) litros. Incluso serviços de limpeza e conservação, antes, durante e após o evento. Serviços de comunicação via internet (sem
fio) diária (24h) através de link IP Internet dedicado.

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 08/10/2019 00:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (duas) salas de apoio com capacidade para 10 (dez) pessoas cada
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70.000,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 2.000,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 2.000,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.000,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 589,3800 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 577,6000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 569,4300 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:39:53:030

R$ 1.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:43:24:230
R$ 550,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:43:54:140
R$ 529,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:45:41:663
R$ 580,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:48:01:640
R$ 520,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:48:46:270
R$ 499,9100 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:49:12:460
R$ 900,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:49:18:660
R$ 480,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:11:273
R$ 439,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:50:44:573
R$ 430,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:58:433
R$ 490,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:51:06:137
R$ 589,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:51:19:390
R$ 400,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:51:40:297
R$ 390,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:52:30:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019 09:39:15 Item aberto.
Iminência de Encerramento 08/10/2019 09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.
Encerrado 08/10/2019 09:52:38 Item encerrado
Aceite 10/10/2019 09:11:50 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 390,0000.
Habilitado 10/10/2019 09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Pagamento Diária - Nacional / Internacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (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

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 100 R$ 135,0000 R$ 13.500,0000 08/10/2019 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 100 R$ 283,6900 R$ 28.369,0000 02/10/2019 19:21:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 30/09/2019 07:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 30/09/2019 13:52:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hospedagem (100 diárias).

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 01/10/2019 11:43:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 02/10/2019 08:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 04/10/2019 14:23:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 04/10/2019 19:34:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.
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34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 06/10/2019 11:18:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hospedagem (100 diárias)

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 07/10/2019 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 07/10/2019 12:52:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 07/10/2019 17:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 100 R$ 289,4800 R$ 28.948,0000 07/10/2019 17:26:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 100 R$ 300,0000 R$ 30.000,0000 07/10/2019 09:11:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 100 R$ 400,0000 R$ 40.000,0000 08/10/2019 08:45:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de hospedagem para até 100 (cem) pessoas com fornecimento de 50 (cinquenta) apartamentos duplos (com 02 (duas) camas box individuais,
não sendo aceita cama extra), com acesso à internet WIFI incluso, sistema de ar-condicionado tipo split ou central. Incluso: café da manhã e estacionamento, seguranças e pessoal de apoio para a
organização das vagas e anexo ao local do evento. Entrada (check in) a partir das 13h do dia 28 de novembro de 2019 e saída (check out) até às 13h do dia 30 de novembro de 2019. Café da manhã:
deverá ser oferecido no mínimo café com leite, sucos naturais, chás, iogurtes, frutas, geleias, bolachas, biscoitos, bolos, pães e outros, no período entre 6h e 10h da manhã, pelo menos. Toda estrutura
do hotel deverá disponibilizar alto padrão de qualidade, livre de mofos, pinturas bem acabadas, instalação hidráulica e elétrica em perfeito estado de funcionamento e conservação, livre de falhas,
defeitos e de acordo com as normas de segurança. O hotel deve possuir: sistema de combate a incêndio, equipes com recepção 24 horas, cozinha que sirva pratos quentes e frios dia e noite; e demais
itens conforme Termo de Referência.

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 100 R$ 800,0000 R$ 80.000,0000 08/10/2019 00:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Hospedagem

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 80.000,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 40.000,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 30.000,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
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R$ 28.948,0000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.948,0000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.369,0000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 13.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 28.684,1400 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:40:11:517
R$ 27.994,5200 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:42:02:023
R$ 27.000,0000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:42:02:273
R$ 19.000,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:42:41:493
R$ 25.678,1100 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:43:21:107
R$ 23.451,9800 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:43:51:513
R$ 27.999,9900 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:44:56:033
R$ 21.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:45:09:690
R$ 19.475,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:45:56:837
R$ 20.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:47:10:060
R$ 20.000,0000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:48:14:500
R$ 25.000,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:48:15:737
R$ 19.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:48:58:003
R$ 16.800,0000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:50:30:853
R$ 27.000,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:51:51:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019 09:39:15 Item aberto.
Iminência de Encerramento 08/10/2019 09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.
Encerrado 08/10/2019 09:52:38 Item encerrado
Aceite 10/10/2019 09:11:50 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 19.000,0000.
Habilitado 10/10/2019 09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - BUFFET

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 210 R$ 50,6300 R$ 10.632,3000 02/10/2019 19:21:01
Marca: EVENTUAL 
Fabricante: EVENTUAL 
Modelo / Versão: EVENTUAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 30/09/2019 07:28:27
Marca: Do Hotel 
Fabricante: Do Hotel 
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Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 30/09/2019 13:52:02
Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICANTE PROPRIO 
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço – tipo buffet.

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 01/10/2019 11:43:33
Marca: PLANO 
Fabricante: PLANO 
Modelo / Versão: BUFFET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 02/10/2019 08:56:48
Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: propria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 04/10/2019 14:23:13
Marca: ÑÃO SE APLICA 
Fabricante: ÑÃO SE APLICA 
Modelo / Versão: ÑÃO SE APLICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 04/10/2019 19:34:07
Marca: A&G 
Fabricante: A&G 
Modelo / Versão: A&G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 06/10/2019 11:18:20
Marca: Almoço – tipo buffet 
Fabricante: Almoço – tipo buffet 
Modelo / Versão: Almoço – tipo buffet 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 210 almoços – dia 29 de novembro de 2019

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 07/10/2019 08:59:52
Marca: flex 
Fabricante: flex 
Modelo / Versão: flex 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 07/10/2019 12:52:50
Marca: xx 
Fabricante: xx 
Modelo / Versão: xx 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
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frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 07/10/2019 17:23:22
Marca: diversas 
Fabricante: diversos 
Modelo / Versão: Conforme Edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 51,6700 R$ 10.850,7000 07/10/2019 17:26:20
Marca: ALMOÇO 
Fabricante: ALMOÇO 
Modelo / Versão: BUFFET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 210 R$ 55,0000 R$ 11.550,0000 07/10/2019 09:11:17
Marca: diversas 
Fabricante: Diversas 
Modelo / Versão: Diversos 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 70,0000 R$ 14.700,0000 08/10/2019 00:15:43
Marca: Diversa 
Fabricante: Diversa 
Modelo / Versão: Diversa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço – tipo buffet

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 210 R$ 70,0000 R$ 14.700,0000 08/10/2019 07:40:24
Marca: LTBA 
Fabricante: LTBA 
Modelo / Versão: BUFFET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 210 R$ 70,0000 R$ 14.700,0000 08/10/2019 08:45:46
Marca: Almoço - tipo buffet 
Fabricante: Almoço - tipo buffet 
Modelo / Versão: Almoço - tipo buffet 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço - tipo buffet - Requisitos mínimos do serviço: 03 (três) opções de carne (01 [uma] de fruto do mar, 01 [uma] de carne bovina e 01 [uma] de
frango); 01 (uma) massa com 02 (duas) opções de molho, servidos à parte; 04 (quatro) guarnições; 04 (quatro) tipos de salada; 02 (dois) tipos de sobremesa. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
devendo haver, no mínimo, 03 (três) opções de refrigerante, suco natural, água com e sem gás. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de
convidados. O serviço de restaurante deverá ser oferecido no mesmo endereço da hospedagem e do evento, em restaurante ou espaço apropriado e climatizado.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.700,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 14.700,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 14.700,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 11.550,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
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R$ 10.850,7000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.850,7000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.632,3000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 10.391,5600 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:40:31:343
R$ 10.000,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:44:03:890
R$ 10.499,9900 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:45:08:410
R$ 8.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:45:57:803
R$ 10.500,0000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:47:05:170
R$ 8.900,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:47:38:110
R$ 8.699,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:48:09:673
R$ 8.600,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:48:32:830
R$ 10.500,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:48:33:970
R$ 8.399,8700 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:49:27:397
R$ 8.300,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:19:743
R$ 7.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:50:57:357
R$ 10.710,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:51:37:623
R$ 7.500,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:52:00:283
R$ 9.800,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:52:25:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019
09:39:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/10/2019
09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.

Encerrado 08/10/2019
09:52:38 Item encerrado

Aceite 10/10/2019
09:11:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 7.500,0000 e com valor negociado a
R$ 7.350,0000. Motivo: Valor negociado via chat e conforme proposta encaminhada pelo Sistema.

Habilitado 10/10/2019
09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - GRUPO 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,1500 R$ 4.231,5000 02/10/2019 19:21:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 30/09/2019 07:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.
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13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 30/09/2019 13:52:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples.

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 01/10/2019 11:43:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 02/10/2019 08:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 04/10/2019 14:23:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 04/10/2019 19:34:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 06/10/2019 11:18:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 07/10/2019 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 07/10/2019 12:52:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 07/10/2019 17:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 20,5700 R$ 4.319,7000 07/10/2019 17:26:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: de acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 210 R$ 22,0000 R$ 4.620,0000 07/10/2019 09:11:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 210 R$ 28,0000 R$ 5.880,0000 08/10/2019 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 210 R$ 30,0000 R$ 6.300,0000 08/10/2019 08:45:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples Requisitos mínimos do serviço: 02 (duas) opções de salgado, pão de queijo, 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços, água,
chá, café, leite, sachês de açúcar e adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 70,0000 R$ 14.700,0000 08/10/2019 00:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo simples

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.700,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 6.300,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.880,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.620,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
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R$ 4.319,7000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.319,7000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.231,5000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 3.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:40:54:580
R$ 3.500,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:41:53:070
R$ 3.399,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:42:36:243
R$ 3.350,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:44:37:627
R$ 4.099,9900 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:46:14:087
R$ 3.199,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:46:20:463
R$ 3.999,9900 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:47:06:247
R$ 3.100,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:48:10:750
R$ 4.200,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:48:43:923
R$ 4.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:49:09:537
R$ 2.999,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:50:15:273
R$ 2.990,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:28:183
R$ 2.940,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:51:18:937
R$ 4.200,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:51:48:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019
09:39:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/10/2019
09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.

Encerrado 08/10/2019
09:52:38 Item encerrado

Aceite 10/10/2019
09:11:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.990,0000 e com valor negociado a
R$ 2.730,0000. Motivo: Valor negociado via chat e conforme proposta encaminhada pelo Sistema.

Habilitado 10/10/2019
09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 6 - GRUPO 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 210 R$ 24,6600 R$ 5.178,6000 02/10/2019 19:21:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 30/09/2019 07:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
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atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 30/09/2019 13:52:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial.

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 01/10/2019 11:43:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 02/10/2019 08:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 04/10/2019 14:23:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 04/10/2019 19:34:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 06/10/2019 11:18:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 07/10/2019 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 07/10/2019 12:52:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 07/10/2019 17:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 25,1700 R$ 5.285,7000 07/10/2019 17:26:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 210 R$ 28,0000 R$ 5.880,0000 07/10/2019 09:11:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 210 R$ 30,0000 R$ 6.300,0000 08/10/2019 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 210 R$ 35,0000 R$ 7.350,0000 08/10/2019 08:45:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial Requisitos mínimos do serviço: 04 (quatro) opções de salgado, 03 (três) unidades por pessoa de mini sanduíche de
presunto/queijo ou de atum ou de frango; 01 (uma) opção de bolo cortado em pedaços; mini-tortinhas doces; torradas e mini pães com 03 (três) opções de pastas, refrigerante normal e light que
atenda a quantidade de pessoas solicitadas no pedido; 02 (dois) tipos de suco sendo considerada uma caixa de 01 (um) litro para cada 04 (quatro) pessoas; água, café, leite, sachês de açúcar e
adoçante. Incluir materiais, mão de obra e serviços necessários à realização, de acordo com o número de convidados.
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12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 210 R$ 70,0000 R$ 14.700,0000 08/10/2019 00:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coffee break tipo especial

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.700,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 7.350,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 6.300,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.880,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.285,7000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 5.178,6000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 4.971,6800 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:41:13:707
R$ 5.000,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:41:49:867
R$ 4.900,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:42:28:070
R$ 4.799,5600 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:42:53:387
R$ 4.500,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:44:28:470
R$ 5.000,0000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:45:42:257
R$ 4.999,9900 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:45:58:400
R$ 4.299,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:46:37:917
R$ 4.100,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:48:02:813
R$ 5.250,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:48:53:490
R$ 3.799,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:49:52:430
R$ 3.500,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:37:387
R$ 3.570,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:51:59:923
R$ 5.250,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:52:06:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019
09:39:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

08/10/2019
09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.

Encerrado 08/10/2019
09:52:38 Item encerrado

Aceite 10/10/2019
09:11:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 e com valor negociado a
R$ 3.150,0000. Motivo: Valor negociado via chat e conforme proposta encaminhada pelo Sistema.

Habilitado 10/10/2019
09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77
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Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 7 - GRUPO 1 - SISTEMA SONORIZAÇÃO

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 1 R$ 441,0000 R$ 441,0000 02/10/2019 19:21:01
Marca: EVENTUAL 
Fabricante: EVENTUAL 
Modelo / Versão: EVENTUAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 30/09/2019 07:28:27
Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Conforme edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 30/09/2019 13:52:02
Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICANTE PROPRIO 
Modelo / Versão: MODELO PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização.

18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 01/10/2019 11:43:34
Marca: PLANO 
Fabricante: PLANO 
Modelo / Versão: SISTEMA SONORIZAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 02/10/2019 08:56:48
Marca: Bootes 
Fabricante: Bootes 
Modelo / Versão: bootes 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 04/10/2019 14:23:13
Marca: ÑÃO SE APLICA 
Fabricante: ÑÃO SE APLICA 
Modelo / Versão: ÑÃO SE APLICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 04/10/2019 19:34:07
Marca: A&G 
Fabricante: A&G 
Modelo / Versão: A&G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 06/10/2019 11:18:20
Marca: Sonorização 
Fabricante: Sonorização 
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Modelo / Versão: Sonorização 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 07/10/2019 08:59:52
Marca: flex 
Fabricante: flex 
Modelo / Versão: flex 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 07/10/2019 12:52:50
Marca: xx 
Fabricante: xx 
Modelo / Versão: xx 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 07/10/2019 17:23:22
Marca: diversas 
Fabricante: diversos 
Modelo / Versão: Conforme Edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 450,0000 R$ 450,0000 07/10/2019 17:26:20
Marca: SONORIZAÇÃO 
Fabricante: SONORIZAÇÃO 
Modelo / Versão: SONORIZAÇÃO AUDITÓRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 1.000,0000 R$ 1.000,0000 07/10/2019 09:11:17
Marca: Diversas 
Fabricante: Diversas 
Modelo / Versão: Diversas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 1.000,0000 R$ 1.000,0000 08/10/2019 08:45:46
Marca: Sonorização 
Fabricante: Sonorização para o auditório 
Modelo / Versão: Sonorização para o auditório 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 2.500,0000 R$ 2.500,0000 08/10/2019 07:40:24
Marca: LTBA 
Fabricante: LTBA 
Modelo / Versão: LTBA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para o auditório - Equipamento deverá ser composto de DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 (dezesseis) canais,
periféricos tipo: caixa de som, mínimo de 03 (três) microfones sem fio, pedestais e demais equipamentos, bem como todo o cabeamento necessário e suficiente para atender o número de pessoas.
Apoio de 01 (um) técnico full time.

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 08/10/2019 00:15:43
Marca: Diversa 
Fabricante: Diversa 
Modelo / Versão: Diversa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70.000,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 2.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
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R$ 1.000,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.000,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 450,0000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 441,0000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 419,6300 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:41:33:223

R$ 1.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:41:34:943
R$ 800,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:43:14:513
R$ 400,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:44:10:907
R$ 398,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:46:59:810
R$ 397,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:47:55:267
R$ 391,8900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:48:37:470
R$ 380,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:50:03:057
R$ 359,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:52:23:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019 09:39:15 Item aberto.
Iminência de Encerramento 08/10/2019 09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.
Encerrado 08/10/2019 09:52:38 Item encerrado
Aceite 10/10/2019 09:11:50 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 380,0000.
Habilitado 10/10/2019 09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 8 - GRUPO 1 - Coordenação / Controle de Serviço Projeção (Slide-Desk)

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

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim 1 R$ 294,0000 R$ 294,0000 02/10/2019 19:21:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 30/09/2019 07:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 30/09/2019 13:52:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção.
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18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 01/10/2019 11:43:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 02/10/2019 08:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 04/10/2019 14:23:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 04/10/2019 19:34:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 06/10/2019 11:18:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção

10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 07/10/2019 08:59:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 07/10/2019 12:52:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 07/10/2019 17:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 300,0000 R$ 300,0000 07/10/2019 17:26:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com o Edital.

28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 350,0000 R$ 350,0000 07/10/2019 09:11:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim 1 R$ 1.500,0000 R$ 1.500,0000 08/10/2019 08:45:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 2.500,0000 R$ 2.500,0000 08/10/2019 07:40:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção para o auditório 01 (uma) tela de projeção grande, 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia de, no mínimo, 3.500 ansi lumens.
Entradas: DVI, HDMI, VGA e vídeo composto. Correção de trapézio automática. Deve acompanhar cabos de conexão e alimentação (220 volts).

12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 08/10/2019 00:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projeção

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70.000,0000 12.910.861/0001-96 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 2.500,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 1.500,0000 09.247.422/0001-30 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 350,0000 28.498.016/0001-95 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 34.820.907/0001-19 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 11.718.029/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 14.022.524/0001-98 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 10.540.976/0001-00 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 09.231.613/0001-04 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:00:18:963
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R$ 300,0000 30.444.348/0001-39 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 07.832.586/0001-08 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 300,0000 19.192.248/0001-20 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 294,0000 04.433.214/0001-02 08/10/2019 09:00:18:963
R$ 260,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:41:41:867
R$ 291,5900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:41:44:833
R$ 249,8700 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:43:04:260
R$ 800,0000 04.694.478/0001-10 08/10/2019 09:43:05:230
R$ 240,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:43:40:890
R$ 229,8900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:44:07:970
R$ 210,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:44:20:813
R$ 209,0000 18.072.869/0001-07 08/10/2019 09:45:10:440
R$ 208,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:46:46:963
R$ 207,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:47:48:250
R$ 204,9900 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:48:21:097
R$ 203,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:48:39:113
R$ 201,9800 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:49:36:897
R$ 200,0000 10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:49:54:227
R$ 200,0000 13.881.077/0001-60 08/10/2019 09:52:11:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/10/2019 09:39:15 Item aberto.
Iminência de Encerramento 08/10/2019 09:39:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 08/10/2019 09:49:56.
Encerrado 08/10/2019 09:52:38 Item encerrado
Aceite 10/10/2019 09:11:50 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, pelo melhor lance de R$ 200,0000.
Habilitado 10/10/2019 09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo 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 Global Data/Hora Registro

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Sim Sim - R$ 51.147,4500 02/10/2019 19:21:01
09.231.613/0001-04 H & L PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS EIRELI Sim Sim - R$ 52.195,9800 30/09/2019 07:28:27
13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI Sim Sim - R$ 52.195,9800 30/09/2019 13:52:02
18.072.869/0001-07 PLANO PRODUCOES, EVENTOS,TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim - R$ 52.195,9800 01/10/2019 11:43:34
14.022.524/0001-98 PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim - R$ 52.195,9800 02/10/2019 08:56:48
10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI Sim Sim - R$ 52.195,9800 04/10/2019 14:23:13
30.444.348/0001-39 A&G EVENTOS E REPRESENTACOES.LTDA Sim Sim - R$ 52.195,9800 04/10/2019 19:34:07
34.820.907/0001-19 SCHNEIDER CONSULTORIA EIRELI Sim Sim - R$ 52.195,9800 06/10/2019 11:18:20
10.734.427/0001-77 FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA Sim Sim - R$ 52.195,9800 07/10/2019 08:59:52
07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim - R$ 52.195,9800 07/10/2019 12:52:50
11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI Sim Sim - R$ 52.195,9800 07/10/2019 17:23:22
19.192.248/0001-20 CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI Sim Sim - R$ 52.195,9800 07/10/2019 17:26:20
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04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim - R$ 52.380,0000 08/10/2019 07:40:24
28.498.016/0001-95 VIP TOUR EVENTOS E TURISMO EIRELI Sim Sim - R$ 56.000,0000 07/10/2019 09:11:17
09.247.422/0001-30 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA Sim Sim - R$ 79.850,0000 08/10/2019 08:45:46
12.910.861/0001-96 INTERCULT GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS EIRELI Sim Sim - R$ 404.100,0000 08/10/2019 00:15:43

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 08/10/2019 10:17:52 Convocado para envio de anexo o fornecedor FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 08/10/2019 10:27:52 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77.
Habilitado 10/10/2019 09:56:54 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 08/10/2019 09:00:33 Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 012/2019 deste CREA-SC.
Pregoeiro 08/10/2019 09:01:28 Inicialmente, realizaremos a análise preliminar das propostas apresentadas para o grupo e, em seguida, abriremos a etapa competitiva. Por

favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/10/2019 09:30:23 Continuamos realizando a análise preliminar das propostas apresentadas para o grupo. Em seguida, abriremos a etapa competitiva. Por favor,

permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/10/2019 09:39:01 Abriremos a etapa competitiva para o grupo. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/10/2019 09:39:30 O grupo está aberto para lances.
Sistema 08/10/2019 09:40:10 O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:49 de 08/10/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema 08/10/2019 09:52:40 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 08/10/2019 09:56:13 Senhores licitantes, passaremos à fase de negociação. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 08/10/2019 09:56:41 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução dos valores propostos para os itens do

grupo?
10.734.427/0001-77 08/10/2019 09:58:12 Senhor pregoeiro, Os valores já estão muitos baixo. è nosso Limite.

Pregoeiro 08/10/2019 09:58:58 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Senhor licitante. Questionamos: qual o hotel ofertado para o evento?
10.734.427/0001-77 08/10/2019 10:01:24 Vamos Arredondar para R$ 35,132,00 Para os Ajuste de Valores unitários e Quantidades
10.734.427/0001-77 08/10/2019 10:02:20 Hotel Cambirela - Avenida Marinheiro Max Schramm - Estreito, Florianópolis - SC

Pregoeiro 08/10/2019 10:02:38 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Ok, Senhor licitante. Questionamos: qual o hotel ofertado para o evento?
Pregoeiro 08/10/2019 10:03:14 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

10.734.427/0001-77 08/10/2019 10:03:47 Hotel que vamos realizar o Evento. Hotel Cambirela - Avenida Marinheiro Max Schramm - Estreito, Florianópolis - SC
Pregoeiro 08/10/2019 10:08:00 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Senhor licitante. Em sede de negociação, não pode ocorrer a majoração dos preços ofertados durante a

fase de lances. Assim, questionamos: qual o valor global ofertado para o grupo?
10.734.427/0001-77 08/10/2019 10:11:34 Desculpa R$ 34.565,00

Pregoeiro 08/10/2019 10:13:44 Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro 08/10/2019 10:15:51 Passaremos à fase de conformidade e aceitabilidade de propostas.
Pregoeiro 08/10/2019 10:16:11 Conforme item 10.1.2. do Edital, será solicitado neste momento, para a Licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, o envio da sua proposta, nos

moldes do Anexo III do Edital, contendo os preços unitários e totais de cada item, expressos em Reais (R$), (...)
Pregoeiro 08/10/2019 10:16:29 (...) bem como o preço global do Lote, expresso em Reais (R$), os quais deverão respeitar os valores máximos da contratação definidos no

Termo de Referência (Anexo I do Edital). (...)
Pregoeiro 08/10/2019 10:16:58 (...) Com fundamento nos itens 11.3 – “b” e 11.3.2 do Edital, também deverá ser encaminhado, nesse momento, toda a documentação de

habilitação exigida pelo Edital (item 11.3 – “b”, “b.1” e “b.2”). (...)
Pregoeiro 08/10/2019 10:17:23 (...) Para tanto, a Licitante convocada terá o prazo de 02 (duas) horas, a contar da convocação deste Pregoeiro (itens 10.3 e 11.3.2 do Edital).

(...)
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Pregoeiro 08/10/2019 10:17:40 (...) Procederemos, neste momento, à convocação da Licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA.
Sistema 08/10/2019 10:17:52 Senhor fornecedor FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 08/10/2019 10:27:52 Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 10.734.427/0001-77, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 08/10/2019 10:34:04 Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA: Documentação e Proposta Pregão 12_2019.zip.
Pregoeiro 08/10/2019 10:42:30 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Com base nos itens 10.3.1 e 11.3.4 do Edital, há a necessidade da reabertura do prazo restante para o

encaminhamento de mais algum documento referente à sua proposta e/ou à sua habilitação?
Pregoeiro 08/10/2019 10:48:17 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Questionamos novamente: com base nos itens 10.3.1 e 11.3.4 do Edital, há a necessidade da

reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento referente à sua proposta e/ou à sua habilitação?
10.734.427/0001-77 08/10/2019 10:50:08 Não

Pregoeiro 08/10/2019 10:50:30 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro 08/10/2019 10:58:56 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Considerando que a proposta impressa encaminhada via sistema apresenta, para o item 2, quantidade e

valor diferente do último lance ofertado na fase de lances por essa Licitante; considerando, ainda, o disposto nos itens 10.1.1. e 10.4. do Edital,
questionamos: O Senhor confirma os quantitativos, os valores unitários, totais e global constantes da proposta imp

Pregoeiro 08/10/2019 11:01:35 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - *constantes da proposta impressa encaminhada via Sistema?
Pregoeiro 08/10/2019 11:06:58 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Questionamos novamente: O Senhor confirma os quantitativos, os valores unitários, totais e global

constantes da proposta impressa encaminhada via Sistema?
Pregoeiro 08/10/2019 11:12:04 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio importará na confirmação dos

quantitativos, dos valores unitários, totais e global constantes da proposta impressa encaminhada via Sistema.
10.734.427/0001-77 08/10/2019 11:12:28 Senhor pregoeiro, conforme nosso entendimento, no item 2 conforme Anexo II, solicita duas salas de apoio, sendo duas diárias
10.734.427/0001-77 08/10/2019 11:13:04 caso nosso entendimento esteja equivocado, podes considerar o valor do sistema, podemos efetuar o desconto no valor global da nossa

proposta
Pregoeiro 08/10/2019 11:16:53 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Senhor Licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA, questionamos: qual o quantitativo, o valor unitário e

o valor total ofertado para o item 2 e qual o valor global ofertado para o grupo?
10.734.427/0001-77 08/10/2019 11:19:50 quantitativo 01 diária, valor total para o item 2 R$ 390,00, valor total ofertado para o grupo R$ 34.175,00

Pregoeiro 08/10/2019 11:21:01 Para FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro 08/10/2019 11:36:28 Senhores Licitantes. Diante do requerimento do Departamento requisitante - Assessoria de Imprensa e Comunicação do CREA-SC – AICOM e

com fundamento no item 10.17 do Edital; na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93; (...)
Pregoeiro 08/10/2019 11:36:47 (...) será realizada diligência através de visita técnica ao Hotel Cambirela para verificar se o mesmo atende aos requisitos do objeto para plena e

adequada organização do evento, (...)
Pregoeiro 08/10/2019 11:37:02 (...) em especial para a verificação dos espaços físicos, da infraestrutura do hotel, dos equipamentos, da hospedagem, da equipe técnica para

recepção, entre outros. (...)
Pregoeiro 08/10/2019 11:37:46 (...) A visita será realizada amanhã, dia 09/10/2019, às 10:30h, através das colaboradoras Cláudia e Nicole, do CREA-SC. A empresa Licitante

deverá providenciar um representante para receber as colaboradoras no local, na data e horário informados. (...)
Pregoeiro 08/10/2019 11:38:46 (...) Diante da realização da diligência, a presente Sessão será suspensa neste momento e será retomada na próxima quinta-feira, dia

10/10/2019, às 09:00h. Por favor, estejam conectados.
Pregoeiro 08/10/2019 11:39:08 Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Pregoeiro 10/10/2019 09:00:36 Bom dia, senhores licitantes! Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 012/2019 deste CREA-SC.
Pregoeiro 10/10/2019 09:01:54 Tendo sido realizada a diligência através de visita técnica ao Hotel Cambirela, foi verificado e confirmado pela Assessoria de Eventos do CREA-SC

– AEVE (...)
Pregoeiro 10/10/2019 09:02:18 (...) que o mesmo atende aos requisitos do objeto para a plena e adequada organização do evento, em especial seus espaços físicos, sua

infraestrutura, equipamentos, hospedagem, equipe técnica para recepção, entre outros.
Pregoeiro 10/10/2019 09:02:48 Assim, daremos prosseguimento ao certame. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 10/10/2019 09:08:42 Tendo sido analisada a proposta colocada em primeiro lugar no grupo, foi obtido o seguinte resultado: (...)
Pregoeiro 10/10/2019 09:09:05 (...) A proposta de preços ofertada pela licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA para todos os itens do grupo é aceitável, bem como o objeto

proposto atende às especificações do Edital. (...)
Pregoeiro 10/10/2019 09:09:19 (...) Passaremos à análise da documentação de habilitação. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 10/10/2019 09:50:01 Realizadas as consultas previstas nos itens 11.2 e 11.3 – “a” do Edital (SICAF, TST, CNJ, TCU e Portal da Transparência - CEIS), verificadas as

declarações firmadas perante o Comprasnet e analisada a documentação encaminhada via Sistema (item 11.3 – “b”, “b.1” e “b.2”, e todos os
seus subitens), (...)

Pregoeiro 10/10/2019 09:51:28 (...) inclusive com a consulta aos sites emissores das referidas certidões negativas, na forma dos itens 11.8 e 11.14 do Edital, bem como com
fundamento no Acórdão 918/2014-Plenário-TCU, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo Cedraz, 9.4.2014, (...)

Pregoeiro 10/10/2019 09:52:16 (...) foi constatado que a Licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA cumpriu com todas as exigências de habilitação trazidas pelo Edital.
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Portanto, (...)
Pregoeiro 10/10/2019 09:52:33 (...) A Licitante FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA é declarada habilitada e vencedora para todos os itens do grupo deste certame. (...)
Pregoeiro 10/10/2019 09:52:47 (...) Senhor Licitante vencedor FLEX EVENTOS E TURISMO LTDA. (...).
Pregoeiro 10/10/2019 09:53:22 (...) Conforme item 11.4.1 do Edital, o original ou cópia autenticada da proposta e dos documentos de habilitação, como também do contrato

social (e da procuração, se for o caso), bem como dos documentos pessoais do representante legal da empresa (e do procurador, se for o caso)
deverão ser entregues no Departamento de Administração do CREA-SC, (...)

Pregoeiro 10/10/2019 09:53:38 (...) situado na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar de hoje (até às 17 hs do dia 17/10/2019), sob pena de INABILITAÇÃO. (...)

Pregoeiro 10/10/2019 09:53:56 (...) Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Sistema 10/10/2019 09:56:54 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 10/10/2019 09:58:17 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/10/2019 às 10:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 10/10/2019 09:56:54 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo 10/10/2019 09:58:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/10/2019 às 10:20:00.

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 10:21 horas do dia 10 de outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

 
ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA 
Pregoeiro Oficial

DHONATAN FERNANDES
Equipe de Apoio

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio

Voltar   
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