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TERMO DE REFERÊNCIA  
Serviços  

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  O presente Termo de Referência tem por objeto o Contratação de empresa para locação de banheiros químicos, tobogã, piscina de bolinha e prestação de serviços de transporte de pessoas e fornecimento de lanches e bebida, visando a atendimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC – no município de Francisco Beltrão, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  
2 – JUSTIFICATIVA: 
 O Município de Francisco Beltrão ao pleitear acesso ao Programa Esporte e Lazer da Cidade, através do Convênio nº 879476/2018 – Ministério do Esporte, visa à implementação de 02 (dois) núcleos de esporte recreativo e lazer, realizando um dos seus objetivos através da Secretaria Municipal de Esportes que é promover, planejar e coordenar com regularidade a execução de programas que proporcionem atividades físicas, culturais e lazer de interesse e benefício da população de todas as faixas etárias, sempre com foco nas práticas que proporcionem qualidade de vida e na perspectiva da criação de gerações saudáveis. O Esporte é um direito e um aliado no processo educativo, em ações de combate à violência, ao racismo e à discriminação, portanto, precisa ser garantido a todo cidadão. O desenvolvimento saudável das crianças ajuda a fortalecer o organismo de maneira geral, melhorando aspectos psicológicos e físicos, ensinam a trabalhar em equipe e a conviver com as diferenças étnicas e de classe social. Com a implantação do Programa Esporte e Lazer da Cidade, a Secretaria Municipal de Esportes visa implantar locais adequados e seguros para a prática de atividades esportivas entre as diferentes faixas etárias atendidas pelo programa... O município realizou PE nº 142/2021, porém, alguns itens foram desertos, motivo pelo qual justificamos necessidade de novo processo licitatório. 
3 – LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 
 O Após coleta dos orçamentos para elaboração do preço máximo aceitável deste processo, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, conforme orçamento anexo, desta forma deverá cumprir com a Lei Complementar nº 123/2006 Além disso, a este processo sugere-se que seja aplicado a prioridade local/regional conforme Art. 9º, § 2º, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, com base na pesquisa de preços e históricos de compras do mesmo objeto, onde é possível constar que há mínimo 3 (três) microempresas e empresas de pequeno porte local e regional competitivas, capazes de atender a este objeto. Além de que, o referido benefício não causa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.  Este benefício não impede a participação de empresas de outras localidades. 
 
 
4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
 Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, haja vista que os serviços não necessitam ser prestados por uma única empresa. 
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5 – DOCUMENTOS TÉCNICOS:    Indicação do responsável técnico pelos serviços, através de declaração da Proponente, para o item 01 – sonorização.  É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma proponente. Certidão de registro da licitante junto ao Conselho de Classe Regional a que estiver registrado (CREA/CAU ou CFT), DA LICITANTE, através da certidão de registro fornecida pelo Conselho de Classe Regional a que estiver registrado, para o item 01 – sonorização. Certidão de registro do responsável técnico junto ao Conselho de Classe Regional a que estiver registrado (CREA/CAU ou CFT), DO RESPONSÁVEL TÉCNICO indicado pela Licitante, através da certidão de registro fornecida pelo Conselho de Classe Regional a que estiver registrado.  
6 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA E EXECUÇÃO:    Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados, parceladamente, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Esporte, localizada na Rua Tenente Camargo, nº 774, Bairro Centro, no Município de Francisco Beltrão, nos locais indicados na nota de empenho, dentro do 
perímetro urbano do Município.  
7 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:    Os bens deverão ser entregues e executados, parceladamente, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Notas de empenho, da seguinte forma: a) Os itens 01 – sonorização, 02 – tablado, 03 – tenda, 04 – banheiro, 07 – piscina de bolinha e 08 – tobogã, deverão ser  entregues/instalados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes de cada evento, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra. b) O item 06- lanche, deverá ser entregue no prazo máximo de 02 (duas) horas antes de cada evento, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra c) O item 05 - transporte de pessoas, deverá ser executado no dia e horário informado pela Secretaria Municipal de Esportes, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra Os bens e serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as solicitações, pelo período de 12 (doze) meses (vigência) Os bens e serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
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8 – OBRIGAÇÕES:   
 

DA CONTRATADA:  
 Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: - Deverá emitir ART ou RRT da Locação das tendas (item 03) dentro das normas do CREA ou CAU, no momento da instalação das tendas, que deverá ser entregue para o fiscal do contrato. - Os serviços deverão ser prestados de acordo com a boa técnica; na entrega serão verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.  - Caso as estruturas sejam desaprovadas pelo órgão competente durante a vistoria, a empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar a situação para realização de nova vistoria. - Os serviços a serem prestados deverão ser de qualidade para atendimento satisfatório do público. - Deverá realizar a entrega dos serviços dentro do prazo estabelecido. - Deverá enviar seus técnicos devidamente identificados, com crachá e/ou uniformizados. - Deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, e manter apólice de seguro de vida para os trabalhadores que executarão os serviços, com vigência durante o período contratual. - Deverá entregar e instalar os materiais em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência. - Será responsável pelos equipamentos necessários para execução dos serviços, tais como: veículos, escadas, guindaste, andaimes, máquinas, ferramentas, etc. - Deverá corrigir qualquer problema verificado nos serviços após notificação por pela Contratante, sem qualquer ônus para o Contratante. - Ficam a cargo da contratada as despesas com o transporte dos equipamentos até os locais do evento. - Não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão do presente serviço. - Deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas. - Deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. - Deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, quando caracterizado a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários, durante o fornecimento do serviço. - Deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem  
 
DO CONTRATANTE: 
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- receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  
9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS:    Item Código Descrição Quantidade Unidade Valor unitário R$ Valor total R$ 

1  Locação de Banheiros químicos modelo standart (com equipe de manutenção) em fibra de vidro, com medidas mínimas de 2,20m de altura 1,10m de comprimento e 1,10m de largura, contendo no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz interna, teto translucido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático.   

10 Dia 289,87 2.898,70  

2  Serviços para transporte de pessoal  com van de capacidade mínima para até 16 lugares.    200 Km 5,20 1.040,00  3  Fornecimento de lanche composto por no mínimo 4 tipos de salgados,  2 tipos de doces,  acompanhados de bebida, sendo: - salgados (no mínimo 4): pastel frito, pastel assado, mini-sanduíche natural, torta salgada de frango ou atum, barquetes, esfiha, kibe, empadas de frango ou palmito, com peso mínimo de 45 gramas cada unidade servida. -doces (no mínimo 2): sonhos recheados com doce de leite ou creme de baunilha, torta de chocolate, minitortas de maracujá e limão, brigadeiros, beijinho, olhados com cremes, profiterolis, quindim, rocambole, com peso mínimo de 45 gramas cada unidade servida. - bebidas: café com leite ou chá ou suco natural de frutas, com no mínimo 300 ml cada unidade servida. 

2400 Unid. 7,54 18.096,00  

4  Locação de Cama elástica de 4,3 metros de diâmetro, 
para crianças de até 12 anos. capacidade mínima de 03 
crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por 
dia. 

4 Dia 394,00 1.576,00 
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5  Locação de Piscina de bolinhas, 3x3 metros, para crianças de até 12 anos, capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por dia. 
4 Dia 370,61 1.482,44 

6  Locação de Tobogã com 3 descidas, com altura de 3  metros, largura aproximada de 06 metros, para crianças até 12 anos, capacidade mínima de 03 por vez, com disponibilidade e 08 horas. 
4 Dia 1.050,42 4.201,67 

 
VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 29.294,82  

10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:    Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas oriundas do Convênio nº 879476/2018 – MINISTÉRIO DO ESPORTE E RECURSOS PRÓPRIOS  
 
11 – PENALIDADE/SANÇÕES 
 As sanções administrativas a serem aplicadas neste processo licitatório fazem referência a Lei nº 10.520/2002, as previsto na Lei nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 251/2021. 
 
12 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:    O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Servidor Álvaro Mroginski, da Secretaria Municipal de Esportes, Telefone (46) 3523-5080. a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.   A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.  
13 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:    – Data de envio do termo 07/04/2022 – Secretaria Municipal de Esportes – Nome do elaborador deste Termo de Referência: Álvaro Mroginski. – Telefone para Contato: (46) 3523-5080 – Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.   
15 – AUTORIZAÇÃO  Francisco Beltrão, 07/04/2022   Cleber Fontana Prefeito Municipal 
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Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos.  
16 - ANEXOS                                Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.   ANEXO I – Orçamentos ANEXO II – Convênio                                       
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Pregão Eletrônico

987565.1652021 .48211 .4613 .85506288

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00165/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 21 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 146/2021 de 17/03/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 736, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00165/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para locação de estruturas e equipamentos como: Pirâmides, caminhão palco, treliças,
grades de isolamento, palco, octanorme para divisórias, piso em chapa naval, lona tipo rafia, iluminação tipo ramal,
chapas para tablado em alumínio, sonorização de pequeno e médio porte, iluminação de médio porte, sonorização e
iluminação para banda, banheiros químicos, cabine de chuveiro, painel de Led, gerador de energia, tapete linóleo,
cadeiras e mesas em PVC, s. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 01 (uma) diária de tenda pirâmide, medindo 3X3 m², com pés direito de
2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá
estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa, também, deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 376,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 370,0000 e com valor negociado a R$ 350,0000 e
a quantidade de 5 Unidade .

Item: 2
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide, medindo 3X3 m², com pés direito de 2,2 m
de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em ferro metalão zincado, cobertura
em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá estar em
bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa
afetar a funcionalidade da mesma. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 653,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 650,0000 e com valor negociado a R$ 645,0000 e
a quantidade de 5 Unidade .

Item: 3
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m², com pés direito de 2,2 m
de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em ferro metalão zincado, cobertura
em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá estar em
bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa
afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 800,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 788,0000 e com valor negociado a R$ 780,0000 e
a quantidade de 10 Unidade .

Item: 4
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m, com pés direito de 3 m de
comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado, cobertura em
lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá estar em bom
estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar
sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 638,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 627,0000 e com valor negociado a R$ 625,0000 e
a quantidade de 10 Unidade .

Item: 5
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m, com pés direito de 3
m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá
estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante
a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 819,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 790,0000 e com valor negociado a R$ 750,0000 e
a quantidade de 8 Unidade .

Item: 6
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m, com pés direito de 3
m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá
estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com
a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 850,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 800,0000 e com valor negociado a R$ 780,0000 e
a quantidade de 10 Unidade .

Item: 7
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 5 m X 10 m, com pés direito de 3 m
de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado, cobertura
em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá estar em
bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa
afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 856,6666 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 848,0000 e com valor negociado a R$ 840,0000 e
a quantidade de 10 Unidade .
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Item: 8
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10 m, com pés direito de 3
m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá
estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 950,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 938,0000 e com valor negociado a R$ 930,0000 e
a quantidade de 15 Unidade .

Item: 9
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10 m, com pés direito de 3
m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá
estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.115,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.088,0000 e com valor negociado a R$
1.080,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 10
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m, com pés direito de 3 m
de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado, cobertura
em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá estar em
bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa
afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos
conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.275,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.269,0000 e com valor negociado a R$
1.260,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 11
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m, com pés direito de 3
m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá
estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.390,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000 e com valor negociado a R$
1.345,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 12
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m, com pés direito de
3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em ferro metalão zincado,
cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento de água. O material deverá



22/10/2021 08:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/77

estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria
que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.558,0000 e com valor negociado a R$
1.550,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 13
Descrição: Instalação e montagem de palco
Descrição Complementar: Locação de caminhão palco contando com: palco lateral no tamanho mínimo de 7 m de
frente por 5 m de profundidade com cobertura superior e lateral, palco superior (no teto de veículo) contando com
tamanho mínimo de 5 m de frente e 2,5 m de profundidade. Mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento
em tecido preto; altura de no mínimo 4m de vão livre; cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas;
fechamento nas laterais e fundo com sombrite; escada metálica com corrimão e gerador de energia próprio e
abastecido. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas para sua locomoção e manutenção.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.475,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 2.475,0000 e a quantidade de 4
Unidade .

Item: 14
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata, cubo e cintas para
fixação, para utilização na fixação de banners inclusos no custo as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. Locação para eventos de até 2
dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que
possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 27,0800 e a quantidade de 1.000
Unidade .

Item: 15
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de grades de isolamento de palco e área para cadeirantes em material
galvanizado, com medidas mínimas de 2 m (comprimento) X 1,1 m (altura), com cantos arredondados. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo e sem ferrugens ou
qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. A empresa também deverá fornecer assistência
durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,4500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 11,2100 e a quantidade de 600
Unidade .

Item: 16
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo de
8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio
Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de no mínimo 4m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e
antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes; Cabos de aço ou cinta
para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe
será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas
as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência
durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 2.971,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 2.912,1400 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 17
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo
de 8 m de frente por 4m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e torres treliçadas em
Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão, com fechamento em tecido preto. A altura será definida
pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e
antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta
para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe
será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas
as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência
durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.330,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 4.243,4000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 18
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo
de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e torres treliçadas em
Alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura do chão, com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 (quatro) metros de vão livre; Cobertura em lona vinílica
de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes:
Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite,
a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.706,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 5.592,5300 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 19
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características: o tamanho mínimo de 9
m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura
do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4
m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1
(uma) rampa de acesso para cadeirantes; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização
de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria,
conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.395,7300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 5.287,8200 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 20
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: O tamanho mínimo
de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de
altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no
mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência antichamas. 2 Escada metálica com
corrimão e 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes. Com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento.
Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela
Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.175,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 6.051,5000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 21
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes características: o tamanho mínimo
de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de
altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante. Altura de no
mínimo 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão
e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento;
Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela
Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas
com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.944,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 6.805,7600 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 22
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo de
12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de
altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no
mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão;
com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e
indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.136,4500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 6.013,7200 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 23
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo
de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de
altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no
mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão;
com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e
indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos
eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.110,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 6.448,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 24
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes características: no tamanho mínimo
de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30. Com, no mínimo, de 80 cm de
altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no
mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência, antichamas; Escada metálica com
corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento
necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.925,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
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Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 7.749,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 25
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m de altura em cor clara.
Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação para eventos de até 2 dias. O
material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento
necessário para a montagem e desmontagem pós evento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 55,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 20,0000 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 26
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de sustentação e forração 3 mm, na
cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua instalação e desinstalação. Locação para
eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem
pós evento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 36,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 28,0000 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 27
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de lona tipo rafia para fechamento em laterais das tendas, altura de 2,2 m.
Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação para eventos de até 2 dias. O
material deverá estar em bom estado de conservação sem rasgos, furos ou qualquer avaria que possa comprometer
sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem
pós evento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: N. F. EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 15,0000 e com valor negociado a R$ 14,5000 e a
quantidade de 100 Unidade .

Item: 28
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Locação de iluminação tipo ramal com até 300 pontos/lâmpadas, com fio paralelo 2
mm X 2,5 mm, com bocal e lâmpada 250 W, incluso caixa de distribuição e cabo pp 4 mm X 4 mm, além da
instalação e todo o material necessário para ela e para a manutenção, se houver necessidade. Locação para eventos
de até 2 dias. A empresa deverá fornecer suporte durante a realização do evento, conforme necessidade e se
solicitada. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 134,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 29
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de chapas ou praticáveis para tablado com estrutura em alumínio de 2 m X 1
m em chapa naval de 20 mm e pés com regulagem de altura. O material deverá estar em bom estado de
conservação, sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade. Inclusos montagem e desmontagem, e
qualquer outro gasto oriundo dessas etapas, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. Locação para eventos de até 2 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 119,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 94,0000 e a quantidade de 500 Unidade .
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Item: 30
Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de Sonorização eventos públicos, em espaço
aberto ou fechado para até 600 pessoas (pequeno porte). Equipamentos mínimos exigidos: 04 caixas de som 500
RMS; 04 suportes para caixas; 2 caixas de som para palco/ monitor; 01 mesa de som de 08 canais; 01 potência
compatível para funcionamento do sistema de som; Cabeamento para o sistema; 02 microfones sem fio; 02
microfones com fio; notebook com processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade
dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som
do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada secretaria solicitante. Em
eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 374,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 366,5200 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 31
Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de sonorização em eventos públicos de médio
porte, PA com, no mínimo, 12 line arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto falantes de 18”; 05
monitores clair; 40 cabos xlr 30 cabos instrumentos; 04 microfones sem fio; 06 microfones com fio; 50 m de treliça
em alumínio Q30 linha pesada; Cabeamento para o funcionamento do sistema; Potências compatíveis com o
sistema; Console - 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de 64 canais digitais; notebook com
processador Corel i7. Incluídos no custo as despesas com Transporte e instalação dos equipamentos, bem como
operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado
de conservação sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade e serão distribuídos, montados no local do
evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela
organização do evento de cada secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para
pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.374,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 1.347,0100 e a quantidade de 10 Unidade
.

Item: 32
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de iluminação em eventos públicos de médio
porte sendo os equipamentos mínimos exigidos: - 72 m de treliça Q30 em alumínio linha pesada; 08 beam 200 - 20
par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 04 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas; 02 atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz
digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 po power; Fechamento para o grid; cabeamento para a
iluminação; 02 máquinas de fumaça; 4 globos espelhados de 50 cm; 4 laser com 4 saídas. Incluídos no custo as
despesas com transporte instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a
realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam
comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada
Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.124,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 1.102,0000 e a quantidade de 10 Unidade
.

Item: 33
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de sonorização e iluminação par para bandas
em eventos públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos: SONORIZAÇÃO: PA com 12 line arry
com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto falantes de 18”; 04 monitores sm 400; 04 monitores clair; 01 side
simples kf; 01 sub-batera; 06 praticável; 70 cabos xlr ; 20 cabos instrumentos; Todo cabeamento para
funcionamento do sistema; 01 cubo para contrabaixo 100 watts; 04 Falantes de 10”; 01 falante de 15”; 01 cubo
para guitarra valvulado e 04 Falantes de 10”; 01 corpo de bateria 02 stands de prato e Microfonação; 02 Consoles
Ls9 c/expansão mínimo 64 canais digital; notebook com processador Corel i7; 4 microfones sem fio com pedestais;
6 microfones com fio e pedestais; ILUMINAÇÃO: 75 m de treliça q30 em alumínio linha pesada; 10 beam 200; 20
par LED 3 W rgbw; 02 atomic; 4 mini brut com 4 lâmpadas; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64
canais; 02 dimer 12 canais; 02 po power; Fechamento para o grid; Cabeamento para a iluminação; 1 canhão luz
seguidor; 2 máquinas de fumaça; 8 elipso. Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação e
desinstalação dos eq
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 2.780,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 2.724,4000 e a quantidade de 10 Unidade
.

Item: 34
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de instalação de painel de Led para eventos
públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: Painel de Led com resolução mínima P3 no tamanho mínimo de
8x3 com processador de vídeo 4 k; com notebook compatível. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, bem como operador Técnico durante toda a realização dos eventos. Em eventos de
até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.370,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 2.322,6000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 35
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de instalação de painel de Led para eventos
públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - Painel de Led resolução mínima p6mm no tamanho mínimo de
6,40X2,56 com processador de vídeo; com notebook compatível. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, bem como operador técnico durante toda a realização dos eventos. Em eventos de até
2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.706,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 1.676,6200 e a quantidade de 10 Unidade
.

Item: 36
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de instalação de Gerador de Energia para
eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - Gerador de energia 260 kVA silenciado instalado no
local do evento e abastecido para funcionar, no mínimo, por 6 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e
Instalação dos equipamentos, despesas diretas e indiretas, combustível, bem como assistência técnica durante toda
a realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.935,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 1.896,6000 e a quantidade de 10 Unidade
.

Item: 37
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de cadeiras em PVC na cor branca, sem braço, para utilização na realização de
Eventos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e recolhimento. Em eventos de até 2
dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 2,2500 e a quantidade de 2.000
Unidade .

Item: 38
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de mesas em PVC na cor branca, de 4 Lugares para utilização na realização de
Eventos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e recolhimento. Em eventos de até 2
dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
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Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 6,3000 e a quantidade de 1.000
Unidade .

Item: 39
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de tapete linóleo (piso para dança), preto fosco antiderrapante com, no
mínimo, 1,2 mm de espessura. Montagem, material para instalação e desmontagem inclusos, inclusive manutenção,
se necessária durante utilização nos eventos. O material deverá estar em bom estado de conservação sem rasgos ou
avarias que possam comprometer a funcionalidade ou a apresentação dos eventos. A metragem para instalação será
definida conforme o tamanho do palco e a necessidade do evento e será informado pela Secretaria solicitante. A
locação se dará por m²/DIÁRIA em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como
metragem/1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 36,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 35,2800 e a quantidade de 300 Unidade .

Item: 40
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de sonorização em eventos públicos de médio
porte para eventos de 3 a 5 dias de duração, com, no mínimo; pa – mw 12 line arry com 12” e titanium; 08 caixas
de sub com 02 alto falantes de 18”; 05 monitores clair; 40 cabos xlr 30 cabos instrumentos; 04 microfones sem fio;
05 microfones com fio; 50 metros de treliça em alumínio Q30 linha pesada; Cabeamento para o funcionamento do
sistema; Potências compatíveis com o sistema; Console - 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de 64
canais digitais; notebook com processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos
devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e
serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento
de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria solicitante.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 2.842,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 41
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de iluminação em eventos públicos de médio
porte para eventos de 3 a 5 dias sendo os equipamentos mínimos exigidos: - 72 m de treliça Q30 em alumínio linha
pesada; 08 beam 200- 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 04 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas; 02 atomic; 12
lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 Po power; Fechamento para o grid;
cabeamento para a iluminação; 02 máquinas de fumaça; 4 globos espelhados de 50 cm; 4 laser com 4 saídas.
Incluídos no custo as despesas com transporte instalação dos equipamentos, bem como operador técnico
responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação
sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade e serão distribuídos, montados no local do evento
conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização
do evento de cada Secretaria solicitante.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.499,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 2.449,0200 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 42
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Sonorização para palestras para até 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 04
caixas de som 500 W RMS; 04 suportes para caixas; 01 mesa de som de 08 canais; 01 caixa de som para retorno
de palco 500 W; 01 potência 3.000 W RMS; Cabeamento para o sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com
fio; 01 microfone auricular Head Set; Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos
devem estar em bom estado de conservação, sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade e serão
distribuídos e montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de
cultura ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de
duração, será considerado para pagamento como 1 diária.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.168,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ODELLI, pelo melhor lance de R$ 1.142,0000 e a quantidade de 10 Unidade .
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Item: 43
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de Sonorização para palestra, em espaço
aberto ou fechado, acima de 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 08 caixas de som 500 W RMS; 2 caixas
de som p/ retorno de palco 500 W; 08 suportes para caixas; 4 caixas de som para palco/ monitor; 02 mesas de som
de 08 canais; 02 potências compatível para funcionamento do sistema de som; Cabeamento para o sistema; 04
microfones sem fio; 04 microfones com fio; 2 microfones auricular Head Set; notebook com processador Corel i7.
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico
responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação
sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do
evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.486,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ODELLI, pelo melhor lance de R$ 1.154,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 44
Descrição: Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som
Descrição Complementar: Locação para ponto de iluminação Par Led no mínimo de 3 W RGBW, o material deve
ser montado e instalado pelo fornecedor, sendo realizado até 2 h antes do evento. Incluso no orçamento todo o
material necessário e despesas diretas e indiretas para a instalação e desinstalação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ODELLI, pelo melhor lance de R$ 28,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 45
Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem
Descrição Complementar: Locação de projetor multimídia com no mínimo 3.600 (três mil e seiscentos) ansi -
lúmens, bivolt, com entradas: -2 HDMI; - 2 VGA; - RCA; - 2 USB, distância máxima de 10 m e mínima de 0,88 m;
com projetor; 1 cabo de alimentação; 1 cabo VGA; 1 cabo HDMI; 1 controle remoto com baterias; com cabo de
áudio de no mínimo 5 metros e passador de slides; suporte tripé para projetor ou suporte para teto conforme a
necessidade do local ou evento. Cabos com no mínimo 5 metros, ou conforme a necessidade para instalação, o
material deverá ser entregue na Prefeitura de Francisco Beltrão, ou no local indicado pela Secretaria Solicitante.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 346,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 346,0000 e a quantidade de 10
Unidade .

Item: 46
Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem
Descrição Complementar: Locação de projetor multimídia de, no mínimo, 6 mil lúmens, bivolt, com entradas: -
LAN; HDMI; - HDBASET, DVI-D; -MONITOR OUT; AUDIO OUT,AUDIO 2 E 3 RS232C - RCA; - USB, computador
compatível com o sistema locado; 1 controle remoto com baterias com cabo de áudio de, no mínimo, 5 m e
passador de slides; suporte tripé para projetor ou suporte para teto, conforme a necessidade do local ou evento (a
montagem de suporte deverá ser de responsabilidade da empresa, a contratante deverá solicitar a mesma). Cabos
com, no mínimo, 5 m ou conforme a necessidade para instalação. O material deverá ser entregue na Prefeitura de
Francisco Beltrão ou no local indicado pela Secretaria Solicitante.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 580,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RODRIGO PONSONI BONETI, pelo melhor lance de R$ 560,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 47
Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem
Descrição Complementar: Instalação de tela de projeção medindo 3 m X 4 m, na cor branca, fixada em treliça
alumínio Q30, com, no mínimo, 2 m de altura do chão no local indicado pela Secretaria solicitante. O material
deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas ou
indiretas para instalação e desinstalação do equipamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 456,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
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Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 456,0000 e a quantidade de 5
Unidade .

Item: 48
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades especiais (com equipe de
manutenção) em fibra de vidro ou polietileno com medidas mínimas de 2,4 m de altura 1,6 m de largura e 1,6 m de
comprimento contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel higiênico,
identificação de masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz interna, teto translúcido
para absorção de luz externa, trinco, porta com fechamento automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante),
corrimão interno e apoio. Deverá ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas
com transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 292,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 292,4900 e a quantidade de 25
Unidade .

Item: 49
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de manutenção) em fibra de vidro
ou polietileno, com medidas mínimas de 2,2 m de altura 1,1 m de comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no
mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel higiênico, identificação para masculino e
feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa,
trinco e porta com fechamento automático. Deverá ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no
custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a
realização dos eventos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 267,4900 e a quantidade de 75
Unidade .

Item: 50
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de Pavilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E P50 com encaixe preciso
através de parafusos de fixação no formato duas águas simétricas medidas totais de metros, formando uma área
total em vão livre de 800 m², pés de 5m de altura com sapatas em alumínio, cobertura em lona branca antichamas,
devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis elevado através de talhas, cintas e catracas fincadas ao solo com
pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação do pavilhão, inclusive o período necessário para montagem e desmontagem
do mesmo. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade
e solicitação. Locação para eventos de 3 a 5 dias.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.350,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, pelo melhor lance de R$ 19.999,0000 e a quantidade de 3
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 5 R$ 370,0000 R$ 1.850,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 01 (uma) diária de tenda pirâmide, medindo 3X3
m², com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m,
em ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa, também, deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E Sim Sim 5 R$ 370,0000 R$ 1.850,0000 21/10/2021
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MONTAGENS
EIRELI

08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 01 (uma) diária de tenda pirâmide, medindo 3X3
m², com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m,
em ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa, também, deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 376,6600 R$ 1.883,3000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 01 (uma) diária de tenda pirâmide, medindo 3X3
m², com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m,
em ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa, também, deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 5 R$ 376,6600 R$ 1.883,3000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 01 (uma) diária de tenda pirâmide, medindo 3X3
m², com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m,
em ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa, também, deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. (marca propria) 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 376,6600 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 376,6600 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 370,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 370,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:00:26 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:10:27 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
09:10:51 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:10:51

Item teve empate real para os valores 370,0000 e 376,6600. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:10:51 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:11:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

21/10/2021
11:41:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. F. EVENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-59.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:07:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59, pelo melhor lance de R$ 370,0000 e com valor negociado a R$
350,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 5 R$ 650,0000 R$ 3.250,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide, medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a funcionalidade da mesma. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das
pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 650,0000 R$ 3.250,0000 21/10/2021
08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide, medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a funcionalidade da mesma. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das
pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 653,3300 R$ 3.266,6500 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide, medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a funcionalidade da mesma. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das
pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 5 R$ 653,3300 R$ 3.266,6500 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide, medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar a funcionalidade da mesma. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das
pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. (marca propria) 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 653,3300 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 653,3300 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 650,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 650,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:00:35 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:10:36 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:10:54 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:10:55

Item teve empate real para os valores 650,0000 e 653,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:10:55 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:07:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 650,0000 e com valor negociado a R$ 645,0000. Motivo: Valor
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negociado
Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 10 R$ 790,0000 R$ 7.900,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 800,0000 R$ 8.000,0000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 800,0000 R$ 8.000,0000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. (marca propria) 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 800,0000 R$ 8.000,0000 21/10/2021
08:36:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 3X3 m²,
com pés direito de 2,2 m de comprimento com alongador p/ até 3 m, com altura central de até 3,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 800,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 800,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 800,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 790,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 789,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:10:17:150
R$ 788,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:10:31:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021 Item aberto.
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09:00:45
Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:12:32 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:12:32

Item teve empate real para o valor 800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:12:32 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:08:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 788,0000 e com valor negociado a R$ 780,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 10 R$ 630,0000 R$ 6.300,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 630,0000 R$ 6.300,0000 21/10/2021
08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 638,0000 R$ 6.380,0000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 638,0000 R$ 6.380,0000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 5 m X 5 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.
A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e
solicitação. (marca própria) 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 638,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 638,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 630,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
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R$ 630,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 629,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:05:32:143
R$ 629,8000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:06:24:323
R$ 628,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:10:26:013
R$ 627,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:10:37:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:00:50 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:12:38 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:12:38 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:08:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 627,0000 e com valor negociado a R$ 625,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 8 R$ 800,0000 R$ 6.400,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 819,0000 R$ 6.552,0000 21/10/2021
08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 819,6600 R$ 6.557,2800 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 8 R$ 819,6600 R$ 6.557,2800 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
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escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. (marca própria) 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 819,6600 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 819,6600 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 819,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 800,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 799,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:05:44:380
R$ 790,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:06:06:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:00:53 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:10:54 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:10:58 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:10:58 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:08:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 790,0000 e com valor negociado a R$ 750,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 10 R$ 800,0000 R$ 8.000,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 850,0000 R$ 8.500,0000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 850,0000 R$ 8.500,0000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
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m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme
necessidade e solicitação. (marca própria) 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 850,0000 R$ 8.500,0000 21/10/2021
08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 5
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 850,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 850,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 850,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 800,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 849,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:07:12:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:00:55 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:10:56 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:02 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:11:02

Item teve empate real para o valor 850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:02 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:09:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 800,0000 e com valor negociado a R$ 780,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 10 R$ 850,0000 R$ 8.500,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 5 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 850,0000 R$ 8.500,0000 21/10/2021
08:34:54
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 5 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 856,6600 R$ 8.566,6000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 5 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 856,6600 R$ 8.566,6000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide, medindo 5 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 856,6600 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 856,6600 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 850,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 850,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 849,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:07:43:127
R$ 848,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:08:00:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:01 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:07 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:11:07 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:09:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 848,0000 e com valor negociado a R$ 840,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 15 R$ 940,0000 R$ 14.100,0000 19/10/2021

08:52:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
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m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 950,0000 R$ 14.250,0000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 15 R$ 950,0000 R$ 14.250,0000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 950,0000 R$ 14.250,0000 21/10/2021
08:34:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 950,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 950,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 950,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 940,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 939,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:07:55:223
R$ 938,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:08:07:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:04 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:10 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:11:10

Item teve empate real para o valor 950,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:10 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:09:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 938,0000 e com valor negociado a R$ 930,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
08.448.072/0001-08 OK EVENTOS

E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.100,0000 R$ 11.000,0000 21/10/2021
08:40:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. ç]ção dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides.-= 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 10 R$ 1.110,0000 R$ 11.100,0000 19/10/2021
08:52:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.115,0000 R$ 11.150,0000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 1.115,0000 R$ 11.150,0000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 5 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.115,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.115,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.110,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.100,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.090,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:01:58:990
R$ 1.089,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:08:09:287
R$ 1.088,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:08:19:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Abertura 21/10/2021
09:01:06

Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:07 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:12 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:11:12 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:10:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 1.088,0000 e com valor negociado a R$ 1.080,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F.

EVENTOS
LTDA

Sim Sim 15 R$ 1.270,0000 R$ 19.050,0000 19/10/2021
08:52:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS
E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 1.270,0000 R$ 19.050,0000 21/10/2021
08:40:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 15 R$ 1.275,0000 R$ 19.125,0000 20/10/2021
18:44:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 15 R$ 1.275,0000 R$ 19.125,0000 21/10/2021
04:33:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de tenda pirâmide medindo 10 m X 10 m,
com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para
escoamento de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos),
limpo e sem furos ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também
deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação
das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 1.275,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.275,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.270,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.270,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.269,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:08:23:680
R$ 1.269,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:09:01:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:08 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:15 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:11:15 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:10:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 1.269,0000 e com valor negociado a R$ 1.260,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 8 R$ 1.380,0000 R$ 11.040,0000 19/10/2021

08:58:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.837.170/0001-04 STANISCUASKI
MONTAGEM DE
ESTRUTURAS
METALICAS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 1.390,0000 R$ 11.120,0000 20/10/2021
17:20:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 1.390,0000 R$ 11.120,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 8 R$ 1.390,0000 R$ 11.120,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
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ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 8 R$ 1.390,0000 R$ 11.120,0000 21/10/2021
08:42:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3 m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.390,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.390,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.390,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.390,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.380,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.379,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:10:37:473
R$ 1.378,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:10:45:763
R$ 1.377,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:12:10:477
R$ 1.376,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:12:20:767
R$ 1.370,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:12:25:627
R$ 1.369,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:13:00:213
R$ 1.368,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:14:38:797
R$ 1.365,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:14:43:440
R$ 1.364,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:16:24:247
R$ 1.360,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:16:27:803
R$ 1.359,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:18:13:797

* R$ 150,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:18:19:297
R$ 1.350,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:20:15:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:09 Item aberto.

Exclusão de
lance

21/10/2021
09:20:01 Exclusão do lance no valor de R$ 150,0000.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:22:16 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:22:16

Item teve empate real para o valor 1.390,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:22:16 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:10:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 1.350,0000 e com valor negociado a R$ 1.345,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS

LTDA
Sim Sim 10 R$ 1.590,0000 R$ 15.900,0000 19/10/2021

08:58:55



22/10/2021 08:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 26/77

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.837.170/0001-04 STANISCUASKI
MONTAGEM DE
ESTRUTURAS
METALICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.600,0000 R$ 16.000,0000 20/10/2021
17:20:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.600,0000 R$ 16.000,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 1.600,0000 R$ 16.000,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.600,0000 R$ 16.000,0000 21/10/2021
08:42:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de tenda pirâmide medindo 10 m X 10
m, com pés direito de 3m de comprimento com alongador p/ até 4,5 m, com altura central de até 4,5 m, em
ferro metalão zincado, cobertura em lona vinílica branca antichama e proteção UV, com calha para escoamento
de água. O material deverá estar em bom estado de conservação (sem ferrugens ou mofos), limpo e sem furos
ou rasgos, ou qualquer avaria que possa afetar sua funcionalidade. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Estão inclusas, no orçamento,
todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação das pirâmides. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.600,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.600,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.600,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.600,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.590,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.589,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:10:49:003
R$ 1.588,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:10:55:873
R$ 1.587,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:12:34:023
R$ 1.580,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:12:37:100
R$ 1.579,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:13:08:763
R$ 1.578,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:14:47:733
R$ 1.577,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:14:51:710
R$ 1.576,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:16:32:157
R$ 1.570,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:16:38:140
R$ 1.569,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:18:23:233
R$ 1.560,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:18:26:590
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R$ 1.559,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:20:08:903
R$ 1.558,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:20:36:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:11 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:22:37 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:22:37

Item teve empate real para o valor 1.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:22:37 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:14:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 1.558,0000 e com valor negociado a R$ 1.550,0000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - Instalação e montagem de palco

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
18.999.598/0001-30 JVM

PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 2.475,0000 R$ 9.900,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de caminhão palco contando com: palco lateral no
tamanho mínimo de 7 m de frente por 5 m de profundidade com cobertura superior e lateral, palco superior
(no teto de veículo) contando com tamanho mínimo de 5 m de frente e 2,5 m de profundidade. Mínimo de 80
cm de altura do chão com fechamento em tecido preto; altura de no mínimo 4m de vão livre; cobertura em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; fechamento nas laterais e fundo com sombrite; escada metálica
com corrimão e gerador de energia próprio e abastecido. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas para sua locomoção e manutenção. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 4 R$ 2.475,0000 R$ 9.900,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de caminhão palco contando com: palco lateral no
tamanho mínimo de 7 m de frente por 5 m de profundidade com cobertura superior e lateral, palco superior
(no teto de veículo) contando com tamanho mínimo de 5 m de frente e 2,5 m de profundidade. Mínimo de 80
cm de altura do chão com fechamento em tecido preto; altura de no mínimo 4m de vão livre; cobertura em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; fechamento nas laterais e fundo com sombrite; escada metálica
com corrimão e gerador de energia próprio e abastecido. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas para sua locomoção e manutenção. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.475,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.475,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:13 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:14 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
09:11:19 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:19

Item teve empate real para o valor 2.475,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:19 Item encerrado.
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Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:21:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS,
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:44:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCO A DIAS
TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:17:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS,
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 2.475,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
- CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI
BONETI

Sim Sim 1.000 R$ 28,2000 R$ 28.200,0000 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata,
cubo e cintas para fixação, para utilização na fixação de banners inclusos no custo as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos
eventos. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo
e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. A empresa
também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 29,7000 R$ 29.700,0000 19/10/2021
08:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata,
cubo e cintas para fixação, para utilização na fixação de banners inclusos no custo as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos
eventos. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo
e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. A empresa
também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 29,8000 R$ 29.800,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata,
cubo e cintas para fixação, para utilização na fixação de banners inclusos no custo as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos
eventos. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo
e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. A empresa
também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 1.000 R$ 29,8000 R$ 29.800,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata,
cubo e cintas para fixação, para utilização na fixação de banners inclusos no custo as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos
eventos. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo
e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. A empresa
também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.104.428/0001-66 PG
ESTRUTURAS
PARA EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 29,8000 R$ 29.800,0000 21/10/2021
07:49:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de treliças em alumínio Q30 linha pesada com sapata,
cubo e cintas para fixação, para utilização na fixação de banners inclusos no custo as despesas com
transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos
eventos. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação, limpo
e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. A empresa
também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 29,8000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
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R$ 29,8000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 29,8000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 29,7000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 28,2000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 28,1000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:02:20:817
R$ 28,0500 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:03:52:470
R$ 28,4900 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:04:48:717
R$ 28,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:05:19:837
R$ 27,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:10:33:217
R$ 27,9500 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:11:08:900
R$ 27,9400 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:12:46:840
R$ 27,0930 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:13:31:883
R$ 27,0800 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:14:59:190
R$ 27,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:16:00:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:14 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:18:01 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:18:01 Item encerrado.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:17:30

Recusa da proposta. Fornecedor: PG ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.104.428/0001-66, pelo melhor lance de R$ 27,0000. Motivo: LOCAL/REGIONAL

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:17:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 27,0800.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 15 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI BONETI

Sim Sim 600 R$ 11,2200 R$ 6.732,0000 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de grades de isolamento de palco e área para
cadeirantes em material galvanizado, com medidas mínimas de 2 m (comprimento) X 1,1 m (altura), com
cantos arredondados. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de
conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 11,4500 R$ 6.870,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de grades de isolamento de palco e área para
cadeirantes em material galvanizado, com medidas mínimas de 2 m (comprimento) X 1,1 m (altura), com
cantos arredondados. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de
conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.732.358/0001-10 JACKLINE PAULA
PICOLOTTO
KOZAK

Sim Sim 600 R$ 11,4500 R$ 6.870,0000 20/10/2021
21:11:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de grades de isolamento de palco e área para
cadeirantes em material galvanizado, com medidas mínimas de 2 m (comprimento) X 1,1 m (altura), com
cantos arredondados. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de
conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem, instalação e
desinstalação. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
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necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 600 R$ 11,4500 R$ 6.870,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de grades de isolamento de palco e área para
cadeirantes em material galvanizado, com medidas mínimas de 2 m (comprimento) X 1,1 m (altura), com
cantos arredondados. Locação para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de
conservação, limpo e sem ferrugens ou qualquer outra avaria que possa comprometer sua funcionalidade.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11,4500 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 11,4500 08.732.358/0001-10 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 11,4500 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 11,2200 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 11,2100 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:04:29:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:16 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:17 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:26 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:26

Item teve empate real para o valor 11,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:26 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:17:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 11,2100.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 16 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 3 R$ 2.912,1400 R$ 8.736,4200 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e
torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido
preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de no mínimo 4m de vão livre; Cobertura em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso
para cadeirantes; Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco
nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria,conforme a
necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização
dos eventos conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS
LTDA

Sim Sim 3 R$ 2.970,0000 R$ 8.910,0000 19/10/2021
08:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e
torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido
preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de no mínimo 4m de vão livre; Cobertura em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso
para cadeirantes; Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco
nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a
necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
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montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização
dos eventos conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 2.971,5700 R$ 8.914,7100 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e
torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido
preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de no mínimo 4m de vão livre; Cobertura em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso
para cadeirantes; Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco
nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a
necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização
dos eventos conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 3 R$ 2.971,5700 R$ 8.914,7100 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no mínimo, 18 mm e
torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido
preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de no mínimo 4m de vão livre; Cobertura em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso
para cadeirantes; Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco
nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a
necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização
dos eventos conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.971,5700 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.971,5700 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.970,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.912,1400 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:17 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:18 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
09:11:28 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:28

Item teve empate real para o valor 2.971,5700. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:28 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:30:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor RODRIGO PONSONI BONETI,
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
13:38:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODRIGO PONSONI
BONETI, CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:20:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 2.912,1400.

Habilitação de fornecedor 21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 17 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro
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11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI
BONETI

Sim Sim 3 R$ 4.243,4000 R$ 12.730,2000 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4m em
lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso
para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco
nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a
necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a
montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a
montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização
dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 3 R$ 4.310,0000 R$ 12.930,0000 19/10/2021
08:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4m de
vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1
(uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização
de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela
Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e
indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário
para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 4.330,0000 R$ 12.990,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4m de
vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1
(uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização
de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela
Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e
indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário
para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 3 R$ 4.330,0000 R$ 12.990,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4m de
vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas com corrimão e 1
(uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização
de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela
Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e
indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário
para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a
realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.330,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 4.330,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 4.310,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 4.243,4000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:18 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:19 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
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Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:31

Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:31

Item teve empate real para o valor 4.330,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:31 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:20:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 4.243,4000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 18 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 5.592,5300 R$ 11.185,0600 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm dealtura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 (qua
tro) metros de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas metálicas
com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será
definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas
as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que
antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá
fornecer assistência durante a realização 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 5.700,0000 R$ 11.400,0000 19/10/2021
08:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4
(quatro) metros de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas
metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será
definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas
as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que
antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá
fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 5.706,6600 R$ 11.413,3200 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4
(quatro) metros de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas
metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será
definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas
as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que
antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá
fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 5.706,6600 R$ 11.413,3200 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 8 m de frente por 4 m de profundidade, com chapas navais de, no
mínimo, 18 mm e torres treliçadas em Alumínio Q30; Com, no mínimo, de 30 cm de altura do chão, com
fechamento em tecido preto. A altura será definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4
(quatro) metros de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência e antichamas; 2 escadas
metálicas com corrimão e 1 (uma) rampa de aceso para cadeirantes: Cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite, a utilização do carpe será
definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão inclusas, no orçamento, todas
as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que
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antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A empresa também deverá
fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.706,6600 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 5.706,6600 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 5.700,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 5.592,5300 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:20 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:21 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:36 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:36

Item teve empate real para o valor 5.706,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:36 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:20:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 5.592,5300.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 19 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 5.287,8200 R$ 10.575,6400 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; Com,
no mínimo, de 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência
antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes; com cabos
de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite,
a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 5.390,0000 R$ 10.780,0000 19/10/2021
08:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; Com,
no mínimo, de 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência
antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes; com cabos
de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite,
a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 5.395,7300 R$ 10.791,4600 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; Com,
no mínimo, de 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela
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Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência
antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes; com cabos
de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite,
a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 5.395,7300 R$ 10.791,4600 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em alumínio Q30; Com,
no mínimo, de 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência
antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes; com cabos
de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou grafite,
a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.395,7300 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 5.395,7300 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 5.390,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 5.287,8200 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:21 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:22 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:41 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:41

Item teve empate real para o valor 5.395,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:41 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:20:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 5.287,8200.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 20 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 6.051,5000 R$ 12.103,0000 18/10/2021
08:59:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: O tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas. 2 Escada metálica com corrimão e 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes. Com
cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou
grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP
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14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 6.170,0000 R$ 12.340,0000 19/10/2021
08:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: O tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas. 2 Escada metálica com corrimão e 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes. Com
cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou
grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 6.175,0000 R$ 12.350,0000 20/10/2021
18:53:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: O tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas. 2 Escada metálica com corrimão e 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes. Com
cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou
grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 6.175,0000 R$ 12.350,0000 21/10/2021
04:41:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: O tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas. 2 Escada metálica com corrimão e 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes. Com
cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou
grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS
E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 6.175,0000 R$ 12.350,0000 21/10/2021
08:42:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: O tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de, no mínimo, 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas. 2 Escada metálica com corrimão e 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes. Com
cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Disponibilização de Carpe para o palco nas cores preto ou
grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o evento.
Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.175,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.175,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.175,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.170,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.051,5000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:01:22 Item aberto.
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Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:11:23

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:11:43 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:11:43

Item teve empate real para o valor 6.175,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:11:43 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:21:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 6.051,5000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 21 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 6.805,7600 R$ 13.611,5200 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de no mínimo 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes;
com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores
preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o
evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 6.940,0000 R$ 13.880,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de no mínimo 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes;
com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores
preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o
evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 6.944,6600 R$ 13.889,3200 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de no mínimo 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes;
com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores
preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o
evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 6.944,6600 R$ 13.889,3200 21/10/2021
04:48:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: o tamanho mínimo de 9 m de frente por 6 m de profundidade, com torres Treliçadas em
alumínio Q30; com, no mínimo, 30 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante. Altura de no mínimo 4 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência antichamas; 2 Escada metálica com corrimão e uma 1 (uma) rampa de acesso para cadeirantes;
com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento; Disponibilização de Carpe para o palco nas cores
preto ou grafite, a utilização do carpe será definida e solicitada pela Secretaria, conforme a necessidade e o
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evento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e
desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós
evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme
necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.944,6600 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.944,6600 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.940,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.805,7600 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:10:52 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:20:53 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:20:59 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:20:59

Item teve empate real para o valor 6.944,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:20:59 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:21:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 6.805,7600.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 22 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 6.013,7200 R$ 12.027,4400 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30.
Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência,
antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 6.130,0000 R$ 12.260,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30.
Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência,
antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 6.136,4500 R$ 12.272,9000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30.
Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência,
antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão
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inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 6.136,4500 R$ 12.272,9000 21/10/2021
04:48:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 1 diária de palco com as seguintes características:
no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em alumínio Q30.
Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será definida pela
Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta resistência,
antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e aterramento. Estão
inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação,
incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. A
empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos, conforme necessidade e
solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.136,4500 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.136,4500 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.130,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.013,7200 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:10:56 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:20:57 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:21:24 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:21:24

Item teve empate real para o valor 6.136,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:21:24 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:21:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 6.013,7200.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 23 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 6.967,8000 R$ 13.935,6000 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.104.428/0001-66 PG
ESTRUTURAS
PARA
EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 7.000,0000 R$ 14.000,0000 21/10/2021
07:55:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será
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definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 7.100,0000 R$ 14.200,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 7.110,0000 R$ 14.220,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 7.110,0000 R$ 14.220,0000 21/10/2021
04:48:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS
E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 7.110,0000 R$ 14.220,0000 21/10/2021
08:44:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 2 a 3 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com no mínimo de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto, a altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas. Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.110,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.110,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.110,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.100,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.000,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.967,8000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6.950,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:12:56:780

* R$ 967,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:13:28:030
R$ 6.940,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:16:04:830
R$ 6.930,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:17:08:230
R$ 6.920,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:17:18:800
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R$ 6.929,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:17:35:420
R$ 6.918,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:17:49:653
R$ 6.915,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:18:21:827
R$ 6.914,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:18:32:940
R$ 6.912,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:18:43:627
R$ 6.910,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:18:55:817
R$ 6.908,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:19:11:730
R$ 6.905,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:19:37:393
R$ 6.903,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:19:59:570
R$ 6.901,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:20:11:703
R$ 6.900,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:20:33:363
R$ 6.850,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:21:29:613
R$ 6.849,9900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:21:58:670
R$ 6.849,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:22:01:403
R$ 6.845,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:23:39:937
R$ 6.843,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:24:00:677
R$ 6.842,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:24:34:483
R$ 6.840,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:24:57:487
R$ 6.800,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:26:44:443
R$ 6.799,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:27:03:613
R$ 6.500,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:28:01:670
R$ 6.499,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:28:33:347
R$ 6.450,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:29:15:277
R$ 6.448,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:30:23:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:10:59 Item aberto.

Exclusão de
lance

21/10/2021
09:15:44 Exclusão do lance no valor de R$ 967,0000.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:32:24 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:32:24 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:21:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 6.448,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI - CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 24 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 7.766,5000 R$ 15.533,0000 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com, no mínimo, de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas; Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 7.920,0000 R$ 15.840,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
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alumínio Q30. Com, no mínimo, de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas; Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 7.925,0000 R$ 15.850,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com, no mínimo, de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas; Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2 R$ 7.925,0000 R$ 15.850,0000 21/10/2021
04:48:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com, no mínimo, de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas; Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS
E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 7.925,0000 R$ 15.850,0000 21/10/2021
08:44:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 4 a 5 diárias de palco com as seguintes
características: no tamanho mínimo de 12 m de frente por 8 m de profundidade, com torres treliçadas em
alumínio Q30. Com, no mínimo, de 80 cm de altura do chão com fechamento em tecido preto. A altura será
definida pela Secretaria solicitante; Altura de, no mínimo, 5 m de vão livre; Cobertura em lona vinílica de alta
resistência, antichamas; Escada metálica com corrimão; com cabos de aço ou cinta para fixação e
aterramento. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/
instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento necessário para a montagem e
desmontagem pós evento. A empresa também deverá fornecer assistência durante a realização dos eventos,
conforme necessidade e solicitação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.925,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.925,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.925,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.920,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.766,5000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 7.750,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:13:27:980
R$ 7.749,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:14:28:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:04 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:45:07 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:45:07

Item teve empate real para o valor 7.925,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:45:07 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:



22/10/2021 08:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 43/77

15:21:46 11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 7.749,0000.
Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 25 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS
LTDA

Sim Sim 600 R$ 50,0000 R$ 30.000,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m
de altura em cor clara. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.104.428/0001-66 PG
ESTRUTURAS
PARA EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 50,0000 R$ 30.000,0000 21/10/2021
07:55:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m
de altura em cor clara. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.837.170/0001-04 STANISCUASKI
MONTAGEM DE
ESTRUTURAS
METALICAS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 55,0000 R$ 33.000,0000 20/10/2021
17:21:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m
de altura em cor clara. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 55,0000 R$ 33.000,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m
de altura em cor clara. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 600 R$ 55,0000 R$ 33.000,0000 21/10/2021
04:48:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m
de altura em cor clara. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 55,0000 R$ 33.000,0000 21/10/2021
08:44:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de octanorme para divisória de ambiente, com 2,2 m
de altura em cor clara. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Estão inclusas,
no orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o
período que antecede o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 55,0000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 55,0000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 55,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
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R$ 55,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 50,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 50,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 49,5000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:20:50:980
R$ 49,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:21:01:497
R$ 48,9900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:22:13:667
R$ 48,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:22:44:557
R$ 47,9900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:23:04:330
R$ 47,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:23:47:863
R$ 46,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:24:12:857
R$ 46,8000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:25:17:380
R$ 46,5900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:25:38:507
R$ 45,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:26:10:900
R$ 44,9900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:26:21:890
R$ 44,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:26:52:263
R$ 43,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:27:02:803
R$ 42,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:27:19:283
R$ 42,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:27:25:497
R$ 41,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:27:52:607
R$ 41,4900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:28:01:050
R$ 41,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:28:08:550
R$ 40,9900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:28:14:497
R$ 40,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:28:37:513
R$ 39,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:28:45:760
R$ 39,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:29:48:403
R$ 39,4000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:29:52:310
R$ 39,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:30:01:780
R$ 38,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:30:12:367
R$ 38,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:30:53:030
R$ 37,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:30:59:107
R$ 37,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:31:09:007
R$ 37,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:31:15:737
R$ 36,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:31:25:103
R$ 35,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:31:29:233
R$ 34,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:31:35:763
R$ 33,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:31:41:910
R$ 33,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:31:49:427
R$ 32,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:31:53:150
R$ 31,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:32:01:490
R$ 30,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:32:05:787
R$ 29,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:32:15:010
R$ 28,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:32:21:683
R$ 27,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:32:34:287
R$ 26,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:32:38:947
R$ 26,8000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:32:57:710
R$ 26,7000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:33:02:803
R$ 26,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:33:29:020
R$ 26,4000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:33:36:700
R$ 26,3000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:34:05:890
R$ 26,2000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:34:08:143
R$ 26,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:34:17:343
R$ 25,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:34:22:067
R$ 25,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:34:30:587
R$ 25,1000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:34:36:433
R$ 25,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:34:45:337
R$ 24,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:34:49:113
R$ 24,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:35:22:873
R$ 23,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:35:27:280
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R$ 23,8000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:35:46:973
R$ 23,7000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:35:50:693
R$ 23,6000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:36:04:590
R$ 23,5500 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:36:09:970
R$ 23,5400 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:36:22:030
R$ 23,5300 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:36:33:883
R$ 23,5200 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:36:55:153
R$ 23,5100 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:36:58:927
R$ 23,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:37:20:813
R$ 23,4900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:37:24:593
R$ 23,4800 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:37:37:830
R$ 23,4700 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:37:41:517
R$ 23,4500 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:37:52:907
R$ 23,4400 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:37:56:763
R$ 23,4200 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:38:13:717
R$ 23,4100 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:38:21:770
R$ 23,4000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:38:55:980
R$ 23,3900 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:39:01:987
R$ 23,3800 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:39:19:127
R$ 23,3500 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:39:31:657
R$ 23,3400 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:39:45:577
R$ 23,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:39:50:833
R$ 22,9900 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:40:05:997
R$ 22,9000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:40:10:203
R$ 22,8000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:41:57:740
R$ 20,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:41:59:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:08 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:44:00 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:44:00

Item teve empate real para o valor 55,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:44:00 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:14:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59, pelo melhor lance de R$ 20,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 26 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

29.104.428/0001-66 PG
ESTRUTURAS
PARA EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 30,0000 R$ 18.000,0000 21/10/2021
07:55:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI
BONETI

Sim Sim 600 R$ 35,7700 R$ 21.462,0000 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
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sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS
LTDA

Sim Sim 600 R$ 36,0000 R$ 21.600,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.837.170/0001-04 STANISCUASKI
MONTAGEM DE
ESTRUTURAS
METALICAS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 36,5000 R$ 21.900,0000 20/10/2021
17:21:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 36,5000 R$ 21.900,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 600 R$ 36,5000 R$ 21.900,0000 21/10/2021
04:48:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 600 R$ 36,5000 R$ 21.900,0000 21/10/2021
08:44:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de piso em chapa naval 15 mm com cinta de
sustentação e forração 3 mm, na cor grafite, antifumaça. Observando-se o tempo necessário para sua
instalação e desinstalação. Locação para eventos de até 2 dias. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o
evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 36,5000 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 36,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 36,5000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 36,5000 08.448.072/0001-08 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 36,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 35,7700 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 30,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 29,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:12:40:527
R$ 28,5000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:14:11:640
R$ 28,3000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:17:39:090
R$ 28,2000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:18:06:643
R$ 28,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:20:03:690
R$ 27,8000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:20:44:790
R$ 27,7500 12.837.170/0001-04 21/10/2021 09:22:32:073
R$ 27,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:23:01:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:11 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:25:02 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:25:02

Item teve empate real para o valor 36,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:25:02 Item encerrado.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:15:52

Recusa da proposta. Fornecedor: PG ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.104.428/0001-66, pelo melhor lance de R$ 27,0000. Motivo: LOCAL/REGIONAL

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:16:03

Recusa da proposta. Fornecedor: STANISCUASKI MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.837.170/0001-04, pelo melhor lance de R$ 27,7500. Motivo:
LOCAL/REGIONAL

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:16:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 28,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 27 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

14.904.894/0001-59 N. F. EVENTOS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 15,0000 R$ 1.500,0000 19/10/2021
09:09:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de lona tipo rafia para fechamento em laterais das
tendas, altura de 2,2 m. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação sem rasgos, furos ou
qualquer avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento
necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 18,0000 R$ 1.800,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de lona tipo rafia para fechamento em laterais das
tendas, altura de 2,2 m. Observando-se o tempo necessário para a instalação e desinstalação delas. Locação
para eventos de até 2 dias. O material deverá estar em bom estado de conservação sem rasgos, furos ou
qualquer avaria que possa comprometer sua funcionalidade. Estão inclusas, no orçamento, todas as despesas
diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação, incluindo o período que antecede o evento
necessário para a montagem e desmontagem pós evento. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 18,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 15,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:13 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:14 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:21:33 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:21:33 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:16:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-
59, pelo melhor lance de R$ 15,0000 e com valor negociado a R$ 14,5000. Motivo: Valor
negociado

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N. F. EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF:
14.904.894/0001-59
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 28 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
18.999.598/0001-30 JVM

PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 134,5000 R$ 13.450,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de iluminação tipo ramal com até 300
pontos/lâmpadas, com fio paralelo 2 mm X 2,5 mm, com bocal e lâmpada 250 W, incluso caixa de
distribuição e cabo pp 4 mm X 4 mm, além da instalação e todo o material necessário para ela e para a
manutenção, se houver necessidade. Locação para eventos de até 2 dias. A empresa deverá fornecer suporte
durante a realização do evento, conforme necessidade e se solicitada. Estão inclusas, no orçamento, todas as
despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 134,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:16 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:17 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
09:21:39 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:21:39 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:39:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor JVM PRODUCOES ARTISTICAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 18.999.598/0001-30.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
14:04:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JVM PRODUCOES
ARTISTICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.999.598/0001-30.

Cancelado no julgamento 21/10/2021
15:26:52

Item cancelado no julgamento. Motivo: EMPRESA SOLICITOU DESISTÊNCIA
JUSTIFICADAMENTE

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 29 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 500 R$ 117,2600 R$ 58.630,0000 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de chapas ou praticáveis para tablado com estrutura
em alumínio de 2 m X 1 m em chapa naval de 20 mm e pés com regulagem de altura. O material deverá
estar em bom estado de conservação, sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade. Inclusos
montagem e desmontagem, e qualquer outro gasto oriundo dessas etapas, incluindo o período que antecede
o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. Locação para eventos de até 2 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 119,6600 R$ 59.830,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de chapas ou praticáveis para tablado com estrutura
em alumínio de 2 m X 1 m em chapa naval de 20 mm e pés com regulagem de altura. O material deverá
estar em bom estado de conservação, sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade. Inclusos
montagem e desmontagem, e qualquer outro gasto oriundo dessas etapas, incluindo o período que antecede
o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. Locação para eventos de até 2 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 500 R$ 119,6600 R$ 59.830,0000 21/10/2021
04:48:31
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de chapas ou praticáveis para tablado com estrutura
em alumínio de 2 m X 1 m em chapa naval de 20 mm e pés com regulagem de altura. O material deverá
estar em bom estado de conservação, sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade. Inclusos
montagem e desmontagem, e qualquer outro gasto oriundo dessas etapas, incluindo o período que antecede
o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. Locação para eventos de até 2 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.104.428/0001-66 PG
ESTRUTURAS
PARA EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 128,0000 R$ 64.000,0000 21/10/2021
07:55:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de chapas ou praticáveis para tablado com estrutura
em alumínio de 2 m X 1 m em chapa naval de 20 mm e pés com regulagem de altura. O material deverá
estar em bom estado de conservação, sem avarias que possam comprometer sua funcionalidade. Inclusos
montagem e desmontagem, e qualquer outro gasto oriundo dessas etapas, incluindo o período que antecede
o evento necessário para a montagem e desmontagem pós evento. Locação para eventos de até 2 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 128,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 119,6600 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 119,6600 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 117,2600 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 117,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:19:21:567
R$ 116,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:19:42:043
R$ 115,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:19:49:990
R$ 114,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:20:13:943
R$ 110,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:21:09:960
R$ 108,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:21:25:257
R$ 105,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:21:44:767
R$ 103,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:22:11:273
R$ 100,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:22:21:227
R$ 99,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:22:42:150
R$ 95,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:23:58:750
R$ 94,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:24:09:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:21 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:26:10 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:26:10

Item teve empate real para o valor 119,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:26:10 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:21:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 94,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI - CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 30 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 50 R$ 366,5200 R$ 18.326,0000 18/10/2021
09:08:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de Sonorização eventos
públicos, em espaço aberto ou fechado para até 600 pessoas (pequeno porte). Equipamentos mínimos
exigidos: 04 caixas de som 500 RMS; 04 suportes para caixas; 2 caixas de som para palco/ monitor; 01
mesa de som de 08 canais; 01 potência compatível para funcionamento do sistema de som; Cabeamento
para o sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; notebook com processador Corel i7. Inclusas,
no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico
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responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de
conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos,
montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura
ou do responsável pela organização do evento de cada secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de
duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 374,0000 R$ 18.700,0000 20/10/2021
18:59:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de Sonorização eventos
públicos, em espaço aberto ou fechado para até 600 pessoas (pequeno porte). Equipamentos mínimos
exigidos: 04 caixas de som 500 RMS; 04 suportes para caixas; 2 caixas de som para palco/ monitor; 01
mesa de som de 08 canais; 01 potência compatível para funcionamento do sistema de som; Cabeamento
para o sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; notebook com processador Corel i7. Inclusas,
no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico
responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de
conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos,
montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura
ou do responsável pela organização do evento de cada secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de
duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 374,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 366,5200 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:27 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:28 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:21:47 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:21:47 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:22:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 366,5200.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 31 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 1.347,0100 R$ 13.470,1000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização em
eventos públicos de médio porte, PA com, no mínimo, 12 line arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com
02 alto falantes de 18”; 05 monitores clair; 40 cabos xlr 30 cabos instrumentos; 04 microfones sem fio; 06
microfones com fio; 50 m de treliça em alumínio Q30 linha pesada; Cabeamento para o funcionamento do
sistema; Potências compatíveis com o sistema; Console - 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de
64 canais digitais; notebook com processador Corel i7. Incluídos no custo as despesas com Transporte e
instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos.
Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer sua
funcionalidade e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico
de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada secretaria
solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.374,5000 R$ 13.745,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização em
eventos públicos de médio porte, PA com, no mínimo, 12 line arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com
02 alto falantes de 18”; 05 monitores clair; 40 cabos xlr 30 cabos instrumentos; 04 microfones sem fio; 06
microfones com fio; 50 m de treliça em alumínio Q30 linha pesada; Cabeamento para o funcionamento do
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sistema; Potências compatíveis com o sistema; Console - 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de
64 canais digitais; notebook com processador Corel i7. Incluídos no custo as despesas com Transporte e
instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos.
Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer sua
funcionalidade e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico
de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada secretaria
solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.374,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.347,0100 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:30 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:31 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:21:53 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:21:53 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:22:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 1.347,0100.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 32 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 1.102,0000 R$ 11.020,0000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de iluminação em
eventos públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos: 72 m de treliça Q30 em alumínio
linha pesada; 08 beam 200 - 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 04 mini brut com no mínimo 4 lâmpadas; 02
atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 po power;
Fechamento para o grid; cabeamento para a iluminação; 02 máquinas de fumaça; 4 globos espelhados de 50
cm; 4 laser com 4 saídas. Incluídos no custo as despesas com transporte instalação dos equipamentos, bem
como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em
bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão
distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do
departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria solicitante. Em
eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.124,5000 R$ 11.245,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de iluminação em
eventos públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos: - 72 m de treliça Q30 em
alumínio linha pesada; 08 beam 200 - 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 04 mini brut com no mínimo 4
lâmpadas; 02 atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12 canais; 02 po
power; Fechamento para o grid; cabeamento para a iluminação; 02 máquinas de fumaça; 4 globos
espelhados de 50 cm; 4 laser com 4 saídas. Incluídos no custo as despesas com transporte instalação dos
equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a
funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de
cada Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1
diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.124,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.102,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:32 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:33 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:22:01 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:22:01 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:22:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 1.102,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 33 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 2.724,4000 R$ 27.244,0000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização e
iluminação par para bandas em eventos públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos:
SONORIZAÇÃO: PA com 12 line arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto falantes de 18”; 04
monitores sm 400; 04 monitores clair; 01 side simples kf; 01 sub-batera; 06 praticável; 70 cabos xlr ; 20
cabos instrumentos; Todo cabeamento para funcionamento do sistema; 01 cubo para contrabaixo 100 watts;
04 Falantes de 10”; 01 falante de 15”; 01 cubo para guitarra valvulado e 04 Falantes de 10”; 01 corpo de
bateria 02 stands de prato e Microfonação; 02 Consoles Ls9 c/expansão mínimo 64 canais digital; notebook
com processador Corel i7; 4 microfones sem fio com pedestais; 6 microfones com fio e pedestais;
ILUMINAÇÃO: 75 m de treliça q30 em alumínio linha pesada; 10 beam 200; 20 par LED 3 W rgbw; 02
atomic; 4 mini brut com 4 lâmpadas; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12
canais; 02 po power; Fechamento para o grid; Cabeamento para a iluminação; 1 canhão luz seguidor; 2
máquinas de fumaça; 8 elipso. Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação e desinstalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Em
eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 2.780,0000 R$ 27.800,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização e
iluminação par para bandas em eventos públicos de médio porte sendo os equipamentos mínimos exigidos:
SONORIZAÇÃO: PA com 12 line arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto falantes de 18”; 04
monitores sm 400; 04 monitores clair; 01 side simples kf; 01 sub-batera; 06 praticável; 70 cabos xlr ; 20
cabos instrumentos; Todo cabeamento para funcionamento do sistema; 01 cubo para contrabaixo 100 watts;
04 Falantes de 10”; 01 falante de 15”; 01 cubo para guitarra valvulado e 04 Falantes de 10”; 01 corpo de
bateria 02 stands de prato e Microfonação; 02 Consoles Ls9 c/expansão mínimo 64 canais digital; notebook
com processador Corel i7; 4 microfones sem fio com pedestais; 6 microfones com fio e pedestais;
ILUMINAÇÃO: 75 m de treliça q30 em alumínio linha pesada; 10 beam 200; 20 par LED 3 W rgbw; 02
atomic; 4 mini brut com 4 lâmpadas; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12
canais; 02 po power; Fechamento para o grid; Cabeamento para a iluminação; 1 canhão luz seguidor; 2
máquinas de fumaça; 8 elipso. Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação e desinstalação
dos eq 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.780,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.724,4000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:38 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:39 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
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Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:22:07

Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:22:07 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:22:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 2.724,4000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 34 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 5 R$ 2.322,6000 R$ 11.613,0000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de instalação de painel
de Led para eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: Painel de Led com resolução mínima
P3 no tamanho mínimo de 8x3 com processador de vídeo 4 k; com notebook compatível. Inclusas, no custo,
as despesas com transporte e Instalação dos equipamentos, bem como operador Técnico durante toda a
realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1
diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 2.370,0000 R$ 11.850,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de instalação de painel
de Led para eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: Painel de Led com resolução mínima
P3 no tamanho mínimo de 8x3 com processador de vídeo 4 k; com notebook compatível. Inclusas, no custo,
as despesas com transporte e Instalação dos equipamentos, bem como operador Técnico durante toda a
realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1
diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.370,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.322,6000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:43 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:44 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:22:15 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:22:15 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:22:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 2.322,6000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 35 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 1.676,6200 R$ 16.766,2000 18/10/2021
09:16:56
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de instalação de painel
de Led para eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - Painel de Led resolução mínima
p6mm no tamanho mínimo de 6,40X2,56 com processador de vídeo; com notebook compatível. Inclusas, no
custo, as despesas com transporte e Instalação dos equipamentos, bem como operador técnico durante toda
a realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1
diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.706,7500 R$ 17.067,5000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de instalação de painel
de Led para eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - Painel de Led resolução mínima
p6mm no tamanho mínimo de 6,40X2,56 com processador de vídeo; com notebook compatível. Inclusas, no
custo, as despesas com transporte e Instalação dos equipamentos, bem como operador técnico durante toda
a realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1
diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.706,7500 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.676,6200 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:11:45 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:21:46 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:22:17 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:22:17 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:23:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 1.676,6200.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 36 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 1.896,6000 R$ 18.966,0000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de instalação de
Gerador de Energia para eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - Gerador de energia
260 kVA silenciado instalado no local do evento e abastecido para funcionar, no mínimo, por 6 h. Inclusas, no
custo, as despesas com transporte e Instalação dos equipamentos, despesas diretas e indiretas, combustível,
bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração,
será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.935,3000 R$ 19.353,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de instalação de
Gerador de Energia para eventos públicos, sendo os equipamentos mínimos exigidos: - Gerador de energia
260 kVA silenciado instalado no local do evento e abastecido para funcionar, no mínimo, por 6 h. Inclusas, no
custo, as despesas com transporte e Instalação dos equipamentos, despesas diretas e indiretas, combustível,
bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. Em eventos de até 2 dias de duração,
será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.935,3000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.896,6000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:12:33 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:22:34 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:23:11 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:23:11 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:23:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 1.896,6000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 37 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

18.999.598/0001-30 JVM PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 2,2500 R$ 4.500,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de cadeiras em PVC na cor branca, sem braço, para
utilização na realização de Eventos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e
recolhimento. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 2.000 R$ 2,2500 R$ 4.500,0000 21/10/2021
04:52:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de cadeiras em PVC na cor branca, sem braço, para
utilização na realização de Eventos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e
recolhimento. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2,2500 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2,2500 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:12:39 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

21/10/2021
09:22:40 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:23:16 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:23:16

Item teve empate real para o valor 2,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:23:16 Item encerrado.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:18:05

Recusa da proposta. Fornecedor: JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.999.598/0001-30, pelo melhor lance de R$ 2,2500. Motivo: LOCAL/REGIONAL

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:18:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 2,2500.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 38 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

18.999.598/0001-30 JVM PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 6,3000 R$ 6.300,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de mesas em PVC na cor branca, de 4 Lugares para
utilização na realização de Eventos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e
recolhimento. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 1.000 R$ 6,3000 R$ 6.300,0000 21/10/2021
04:52:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de mesas em PVC na cor branca, de 4 Lugares para
utilização na realização de Eventos. Inclusas todas as despesas com transporte para entrega, montagem e
recolhimento. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6,3000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 6,3000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:18:02 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

21/10/2021
09:28:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:28:27 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:28:27

Item teve empate real para o valor 6,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:28:27 Item encerrado.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:18:31

Recusa da proposta. Fornecedor: JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.999.598/0001-30, pelo melhor lance de R$ 6,3000. Motivo: LOCAL/REGIONAL

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:18:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 6,3000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 39 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

29.104.428/0001-66 PG
ESTRUTURAS
PARA EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 300 R$ 35,0000 R$ 10.500,0000 21/10/2021
07:56:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tapete linóleo (piso para dança), preto fosco
antiderrapante com, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Montagem, material para instalação e desmontagem
inclusos, inclusive manutenção, se necessária durante utilização nos eventos. O material deverá estar em
bom estado de conservação sem rasgos ou avarias que possam comprometer a funcionalidade ou a
apresentação dos eventos. A metragem para instalação será definida conforme o tamanho do palco e a
necessidade do evento e será informado pela Secretaria solicitante. A locação se dará por m²/DIÁRIA em
eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como metragem/1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI
BONETI

Sim Sim 300 R$ 35,2800 R$ 10.584,0000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tapete linóleo (piso para dança), preto fosco
antiderrapante com, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Montagem, material para instalação e desmontagem
inclusos, inclusive manutenção, se necessária durante utilização nos eventos. O material deverá estar em
bom estado de conservação sem rasgos ou avarias que possam comprometer a funcionalidade ou a
apresentação dos eventos. A metragem para instalação será definida conforme o tamanho do palco e a
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necessidade do evento e será informado pela Secretaria solicitante. A locação se dará por m²/DIÁRIA em
eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como metragem/1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 300 R$ 36,0000 R$ 10.800,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tapete linóleo (piso para dança), preto fosco
antiderrapante com, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Montagem, material para instalação e desmontagem
inclusos, inclusive manutenção, se necessária durante utilização nos eventos. O material deverá estar em
bom estado de conservação sem rasgos ou avarias que possam comprometer a funcionalidade ou a
apresentação dos eventos. A metragem para instalação será definida conforme o tamanho do palco e a
necessidade do evento e será informado pela Secretaria solicitante. A locação se dará por m²/DIÁRIA em
eventos de até 2 dias de duração, será considerado para pagamento como metragem/1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 36,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 35,2800 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 35,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:21:00 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

21/10/2021
09:31:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:32:44 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:32:45 Item encerrado.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:23:32

Recusa da proposta. Fornecedor: PG ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.104.428/0001-66, pelo melhor lance de R$ 35,0000. Motivo: LOCAL/REGIONAL

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:23:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 35,2800.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI - CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 40 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 6 R$ 2.842,0000 R$ 17.052,0000 18/10/2021
09:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização em
eventos públicos de médio porte para eventos de 3 a 5 dias de duração, com, no mínimo; pa – mw 12 line
arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto falantes de 18”; 05 monitores clair; 40 cabos xlr 30
cabos instrumentos; 04 microfones sem fio; 05 microfones com fio; 50 metros de treliça em alumínio Q30
linha pesada; Cabeamento para o funcionamento do sistema; Potências compatíveis com o sistema; Console
- 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de 64 canais digitais; notebook com processador Corel i7.
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico
responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de
conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos,
montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura
ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 6 R$ 2.900,0000 R$ 17.400,0000 20/10/2021
19:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização em
eventos públicos de médio porte para eventos de 3 a 5 dias de duração, com, no mínimo; pa – mw 12 line
arry com 12” e titanium; 08 caixas de sub com 02 alto falantes de 18”; 05 monitores clair; 40 cabos xlr 30
cabos instrumentos; 04 microfones sem fio; 05 microfones com fio; 50 metros de treliça em alumínio Q30
linha pesada; Cabeamento para o funcionamento do sistema; Potências compatíveis com o sistema; Console
- 01 mesa digital 32 canais com expansão mínima de 64 canais digitais; notebook com processador Corel i7.
Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico
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responsável durante toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de
conservação sem avarias que possam comprometer a funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos,
montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura
ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.900,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.842,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:21:26 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:31:27 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:32:49 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:32:49 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:23:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 2.842,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 41 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 6 R$ 2.449,0200 R$ 14.694,1200 18/10/2021
09:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de iluminação em
eventos públicos de médio porte para eventos de 3 a 5 dias sendo os equipamentos mínimos exigidos: - 72 m
de treliça Q30 em alumínio linha pesada; 08 beam 200- 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 04 mini brut com
no mínimo 4 lâmpadas; 02 atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12
canais; 02 Po power; Fechamento para o grid; cabeamento para a iluminação; 02 máquinas de fumaça; 4
globos espelhados de 50 cm; 4 laser com 4 saídas. Incluídos no custo as despesas com transporte instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer sua
funcionalidade e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico
de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria
solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 6 R$ 2.499,0000 R$ 14.994,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de iluminação em
eventos públicos de médio porte para eventos de 3 a 5 dias sendo os equipamentos mínimos exigidos: - 72 m
de treliça Q30 em alumínio linha pesada; 08 beam 200- 20 par LED 3 W rgbw; 08 elipso; 04 mini brut com
no mínimo 4 lâmpadas; 02 atomic; 12 lamp par 64; 01 mesa de luz digital mínimo 64 canais; 02 dimer 12
canais; 02 Po power; Fechamento para o grid; cabeamento para a iluminação; 02 máquinas de fumaça; 4
globos espelhados de 50 cm; 4 laser com 4 saídas. Incluídos no custo as despesas com transporte instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer sua
funcionalidade e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e orientação do técnico
de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de cada Secretaria
solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.499,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 2.449,0200 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:21:35 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:31:36 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:32:53 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:32:53 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:23:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 2.449,0200.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI -
CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 42 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 1.144,6400 R$ 11.446,4000 18/10/2021
09:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para palestras para até 800 pessoas.
Equipamentos mínimos exigidos: 04 caixas de som 500 W RMS; 04 suportes para caixas; 01 mesa de som de
08 canais; 01 caixa de som para retorno de palco 500 W; 01 potência 3.000 W RMS; Cabeamento para o
sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; 01 microfone auricular Head Set; Inclusas, no custo,
as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante
toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação, sem avarias
que possam comprometer sua funcionalidade e serão distribuídos e montados no local do evento conforme
definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do
evento de cada Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para
pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.669.561/0001-90 C R ODELLI Sim Sim 10 R$ 1.168,0000 R$ 11.680,0000 20/10/2021
17:11:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para palestras para até 800 pessoas.
Equipamentos mínimos exigidos: 04 caixas de som 500 W RMS; 04 suportes para caixas; 01 mesa de som de
08 canais; 01 caixa de som para retorno de palco 500 W; 01 potência 3.000 W RMS; Cabeamento para o
sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; 01 microfone auricular Head Set; Inclusas, no custo,
as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante
toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação, sem avarias
que possam comprometer sua funcionalidade e serão distribuídos e montados no local do evento conforme
definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do
evento de cada Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para
pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.168,0000 R$ 11.680,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para palestras para até 800 pessoas.
Equipamentos mínimos exigidos: 04 caixas de som 500 W RMS; 04 suportes para caixas; 01 mesa de som de
08 canais; 01 caixa de som para retorno de palco 500 W; 01 potência 3.000 W RMS; Cabeamento para o
sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; 01 microfone auricular Head Set; Inclusas, no custo,
as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante
toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação, sem avarias
que possam comprometer sua funcionalidade e serão distribuídos e montados no local do evento conforme
definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do
evento de cada Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para
pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 1.168,0000 R$ 11.680,0000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sonorização para palestras para até 800 pessoas.
Equipamentos mínimos exigidos: 04 caixas de som 500 W RMS; 04 suportes para caixas; 01 mesa de som de
08 canais; 01 caixa de som para retorno de palco 500 W; 01 potência 3.000 W RMS; Cabeamento para o
sistema; 02 microfones sem fio; 02 microfones com fio; 01 microfone auricular Head Set; Inclusas, no custo,
as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante
toda a realização dos eventos. Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação, sem avarias
que possam comprometer sua funcionalidade e serão distribuídos e montados no local do evento conforme
definição e orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do
evento de cada Secretaria solicitante. Em eventos de até 2 dias de duração, será considerado para
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pagamento como 1 diária. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.168,0000 08.669.561/0001-90 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.168,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.168,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.144,6400 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.142,0000 08.669.561/0001-90 21/10/2021 09:22:43:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:21:40 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:31:41 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta 21/10/2021
09:32:59 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:33:00

Item teve empate real para o valor 1.168,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:33:00 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:42:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF:
08.669.561/0001-90.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

21/10/2021
11:50:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C R ODELLI,
CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-90.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:24:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ODELLI, CNPJ/CPF:
08.669.561/0001-90, pelo melhor lance de R$ 1.142,0000.

Habilitação de fornecedor 21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C R ODELLI - CNPJ/CPF:
08.669.561/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 43 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 10 R$ 1.456,7700 R$ 14.567,7000 18/10/2021
09:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de Sonorização para
palestra, em espaço aberto ou fechado, acima de 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 08 caixas de
som 500 W RMS; 2 caixas de som p/ retorno de palco 500 W; 08 suportes para caixas; 4 caixas de som para
palco/ monitor; 02 mesas de som de 08 canais; 02 potências compatível para funcionamento do sistema de
som; Cabeamento para o sistema; 04 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 2 microfones auricular
Head Set; notebook com processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a
funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela organização do evento de
cada secretaria solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.669.561/0001-90 C R ODELLI Sim Sim 10 R$ 1.486,5000 R$ 14.865,0000 20/10/2021
17:11:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de Sonorização para
palestra, em espaço aberto ou fechado, acima de 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 08 caixas de
som 500 W RMS; 2 caixas de som p/ retorno de palco 500 W; 08 suportes para caixas; 4 caixas de som para
palco/ monitor; 02 mesas de som de 08 canais; 02 potências compatível para funcionamento do sistema de
som; Cabeamento para o sistema; 04 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 2 microfones auricular
Head Set; notebook com processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a
funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 1.486,5000 R$ 14.865,0000 20/10/2021
19:12:27



22/10/2021 08:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 61/77

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de Sonorização para
palestra, em espaço aberto ou fechado, acima de 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 08 caixas de
som 500 W RMS; 2 caixas de som p/ retorno de palco 500 W; 08 suportes para caixas; 4 caixas de som para
palco/ monitor; 02 mesas de som de 08 canais; 02 potências compatível para funcionamento do sistema de
som; Cabeamento para o sistema; 04 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 2 microfones auricular
Head Set; notebook com processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a
funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A
DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 1.486,5000 R$ 14.865,0000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação para prestação de serviços de Sonorização para
palestra, em espaço aberto ou fechado, acima de 800 pessoas. Equipamentos mínimos exigidos: 08 caixas de
som 500 W RMS; 2 caixas de som p/ retorno de palco 500 W; 08 suportes para caixas; 4 caixas de som para
palco/ monitor; 02 mesas de som de 08 canais; 02 potências compatível para funcionamento do sistema de
som; Cabeamento para o sistema; 04 microfones sem fio; 04 microfones com fio; 2 microfones auricular
Head Set; notebook com processador Corel i7. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como operador técnico responsável durante toda a realização dos eventos. Os
equipamentos devem estar em bom estado de conservação sem avarias que possam comprometer a
funcionalidade dos mesmos, e serão distribuídos, montados no local do evento conforme definição e
orientação do técnico de som do departamento de cultura ou do responsável pela 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.486,5000 08.669.561/0001-90 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.486,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.486,5000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.456,7700 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 1.154,0000 08.669.561/0001-90 21/10/2021 09:22:52:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:21:48 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:31:49 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
09:33:03 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:33:03

Item teve empate real para o valor 1.486,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:33:03 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:24:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-
90, pelo melhor lance de R$ 1.154,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C R ODELLI - CNPJ/CPF:
08.669.561/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 44 - Instalação , manutenção , operação , locação - equipamentode luz , imagem , som

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI BONETI

Sim Sim 100 R$ 30,3800 R$ 3.038,0000 18/10/2021
09:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação para ponto de iluminação Par Led no mínimo de 3 W
RGBW, o material deve ser montado e instalado pelo fornecedor, sendo realizado até 2 h antes do evento.
Incluso no orçamento todo o material necessário e despesas diretas e indiretas para a instalação e
desinstalação. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.669.561/0001-90 C R ODELLI Sim Sim 100 R$ 31,0000 R$ 3.100,0000 20/10/2021
17:11:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação para ponto de iluminação Par Led no mínimo de 3 W
RGBW, o material deve ser montado e instalado pelo fornecedor, sendo realizado até 2 h antes do evento.
Incluso no orçamento todo o material necessário e despesas diretas e indiretas para a instalação e
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desinstalação. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 31,0000 R$ 3.100,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação para ponto de iluminação Par Led no mínimo de 3 W
RGBW, o material deve ser montado e instalado pelo fornecedor, sendo realizado até 2 h antes do evento.
Incluso no orçamento todo o material necessário e despesas diretas e indiretas para a instalação e
desinstalação. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 31,0000 08.669.561/0001-90 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 31,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 30,3800 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 28,0000 08.669.561/0001-90 21/10/2021 09:23:08:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:21:54 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:31:55 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

21/10/2021
09:33:09 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:33:09 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:24:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-
90, pelo melhor lance de R$ 28,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C R ODELLI - CNPJ/CPF:
08.669.561/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 45 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
18.999.598/0001-30 JVM

PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 346,0000 R$ 3.460,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de projetor multimídia com no mínimo 3.600 (três mil
e seiscentos) ansi - lúmens, bivolt, com entradas: -2 HDMI; - 2 VGA; - RCA; - 2 USB, distância máxima de
10 m e mínima de 0,88 m; com projetor; 1 cabo de alimentação; 1 cabo VGA; 1 cabo HDMI; 1 controle
remoto com baterias; com cabo de áudio de no mínimo 5 metros e passador de slides; suporte tripé para
projetor ou suporte para teto conforme a necessidade do local ou evento. Cabos com no mínimo 5 metros, ou
conforme a necessidade para instalação, o material deverá ser entregue na Prefeitura de Francisco Beltrão,
ou no local indicado pela Secretaria Solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 10 R$ 346,0000 R$ 3.460,0000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de projetor multimídia com no mínimo 3.600 (três mil
e seiscentos) ansi - lúmens, bivolt, com entradas: -2 HDMI; - 2 VGA; - RCA; - 2 USB, distância máxima de
10 m e mínima de 0,88 m; com projetor; 1 cabo de alimentação; 1 cabo VGA; 1 cabo HDMI; 1 controle
remoto com baterias; com cabo de áudio de no mínimo 5 metros e passador de slides; suporte tripé para
projetor ou suporte para teto conforme a necessidade do local ou evento. Cabos com no mínimo 5 metros, ou
conforme a necessidade para instalação, o material deverá ser entregue na Prefeitura de Francisco Beltrão,
ou no local indicado pela Secretaria Solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 346,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 346,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:22:02 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:32:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:33:06 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:33:06

Item teve empate real para o valor 346,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:33:06 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:18:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 346,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 46 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 5 R$ 568,4000 R$ 2.842,0000 18/10/2021
09:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de projetor multimídia de, no mínimo, 6 mil lúmens,
bivolt, com entradas: -LAN; HDMI; - HDBASET, DVI-D; -MONITOR OUT; AUDIO OUT,AUDIO 2 E 3 RS232C -
RCA; - USB, computador compatível com o sistema locado; 1 controle remoto com baterias com cabo de
áudio de, no mínimo, 5 m e passador de slides; suporte tripé para projetor ou suporte para teto, conforme a
necessidade do local ou evento (a montagem de suporte deverá ser de responsabilidade da empresa, a
contratante deverá solicitar a mesma). Cabos com, no mínimo, 5 m ou conforme a necessidade para
instalação. O material deverá ser entregue na Prefeitura de Francisco Beltrão ou no local indicado pela
Secretaria Solicitante 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 580,0000 R$ 2.900,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de projetor multimídia de, no mínimo, 6 mil lúmens,
bivolt, com entradas: -LAN; HDMI; - HDBASET, DVI-D; -MONITOR OUT; AUDIO OUT,AUDIO 2 E 3 RS232C -
RCA; - USB, computador compatível com o sistema locado; 1 controle remoto com baterias com cabo de
áudio de, no mínimo, 5 m e passador de slides; suporte tripé para projetor ou suporte para teto, conforme a
necessidade do local ou evento (a montagem de suporte deverá ser de responsabilidade da empresa, a
contratante deverá solicitar a mesma). Cabos com, no mínimo, 5 m ou conforme a necessidade para
instalação. O material deverá ser entregue na Prefeitura de Francisco Beltrão ou no local indicado pela
Secretaria Solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 5 R$ 580,0000 R$ 2.900,0000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de projetor multimídia de, no mínimo, 6 mil lúmens,
bivolt, com entradas: -LAN; HDMI; - HDBASET, DVI-D; -MONITOR OUT; AUDIO OUT,AUDIO 2 E 3 RS232C -
RCA; - USB, computador compatível com o sistema locado; 1 controle remoto com baterias com cabo de
áudio de, no mínimo, 5 m e passador de slides; suporte tripé para projetor ou suporte para teto, conforme a
necessidade do local ou evento (a montagem de suporte deverá ser de responsabilidade da empresa, a
contratante deverá solicitar a mesma). Cabos com, no mínimo, 5 m ou conforme a necessidade para
instalação. O material deverá ser entregue na Prefeitura de Francisco Beltrão ou no local indicado pela
Secretaria Solicitante. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 580,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 580,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 568,4000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 568,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:25:15:143
R$ 565,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:31:11:157
R$ 564,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:32:31:117
R$ 560,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:33:57:680
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:22:08 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:35:58 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:35:58 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:24:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, pelo melhor lance de R$ 560,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI - CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 47 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
18.999.598/0001-30 JVM

PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 456,0000 R$ 2.280,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de tela de projeção medindo 3 m X 4 m, na cor
branca, fixada em treliça alumínio Q30, com, no mínimo, 2 m de altura do chão no local indicado pela
Secretaria solicitante. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas ou indiretas para instalação e desinstalação do equipamento. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 5 R$ 456,0000 R$ 2.280,0000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de tela de projeção medindo 3 m X 4 m, na cor
branca, fixada em treliça alumínio Q30, com, no mínimo, 2 m de altura do chão no local indicado pela
Secretaria solicitante. O material deverá estar em bom estado de conservação e limpo. Inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas ou indiretas para instalação e desinstalação do equipamento. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 456,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 456,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:22:16 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

21/10/2021
09:32:17 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:33:12 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

21/10/2021
09:33:12

Item teve empate real para o valor 456,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:33:12 Item encerrado.

Recusa de
proposta

21/10/2021
15:19:06

Recusa da proposta. Fornecedor: JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.999.598/0001-30, pelo melhor lance de R$ 456,0000. Motivo: LOCAL/REGIONAL

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:19:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 456,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 48 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
07.341.479/0001-79 BANXAP -

BANHEIROS
MOVEIS EIRELI

Sim Sim 25 R$ 292,5000 R$ 7.312,5000 20/10/2021
17:37:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades
especiais (com equipe de manutenção) em fibra de vidro ou polietileno com medidas mínimas de 2,4 m de
altura 1,6 m de largura e 1,6 m de comprimento contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos,
mictório, suporte para papel higiênico, identificação de masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de
ventilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco, porta com fechamento
automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante), corrimão interno e apoio. Deverá ser efetuada a limpeza,
no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem
como assistência técnica durante toda a realização dos eventos 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 25 R$ 292,5000 R$ 7.312,5000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades
especiais (com equipe de manutenção) em fibra de vidro ou polietileno com medidas mínimas de 2,4 m de
altura 1,6 m de largura e 1,6 m de comprimento contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos,
mictório, suporte para papel higiênico, identificação de masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de
ventilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco, porta com fechamento
automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante), corrimão interno e apoio. Deverá ser efetuada a limpeza,
no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem
como assistência técnica durante toda a realização dos eventos 
Porte da empresa: ME/EPP

08.732.358/0001-10 JACKLINE
PAULA
PICOLOTTO
KOZAK

Sim Sim 25 R$ 292,5000 R$ 7.312,5000 20/10/2021
21:14:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades
especiais), com equipe de manutenção, em fibra de vidro ou polietileno com medidas mínimas de 2,4 m de
altura 1,6 m de largura e 1,6 m de comprimento contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos,
mictório, suporte para papel higiênico, identificação de masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de
ventilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco, porta com fechamento
automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante), corrimão interno e apoio. Deverá ser efetuada a limpeza,
no máximo, a cada 4h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem
como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 25 R$ 292,5000 R$ 7.312,5000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo PNE (portadores de necessidades
especiais (com equipe de manutenção) em fibra de vidro ou polietileno com medidas mínimas de 2,4 m de
altura 1,6 m de largura e 1,6 m de comprimento contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos,
mictório, suporte para papel higiênico, identificação de masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de
ventilação de ar, luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco, porta com fechamento
automático, piso rebaixado (sendo antiderrapante), corrimão interno e apoio. Deverá ser efetuada a limpeza,
no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem
como assistência técnica durante toda a realização dos eventos 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 292,5000 07.341.479/0001-79 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 292,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 292,5000 08.732.358/0001-10 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 292,5000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 292,4900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:26:21:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:22:17 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:32:18 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:33:15 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:33:15

Item teve empate real para o valor 292,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021 Item encerrado.
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09:33:15

Aceite de proposta 21/10/2021
15:19:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 292,4900.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 49 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
07.341.479/0001-79 BANXAP -

BANHEIROS
MOVEIS EIRELI

Sim Sim 75 R$ 267,5000 R$ 20.062,5000 20/10/2021
17:37:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de
manutenção) em fibra de vidro ou polietileno, com medidas mínimas de 2,2 m de altura 1,1 m de
comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte
para papel higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar,
luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. Deverá
ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 75 R$ 267,5000 R$ 20.062,5000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de
manutenção) em fibra de vidro ou polietileno, com medidas mínimas de 2,2 m de altura 1,1 m de
comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte
para papel higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar,
luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. Deverá
ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.732.358/0001-10 JACKLINE
PAULA
PICOLOTTO
KOZAK

Sim Sim 75 R$ 267,5000 R$ 20.062,5000 20/10/2021
21:14:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de
manutenção) em fibra de vidro ou polietileno, com medidas mínimas de 2,2 m de altura 1,1 m de
comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte
para papel higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar,
luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. Deverá
ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

Sim Sim 75 R$ 267,5000 R$ 20.062,5000 21/10/2021
04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banheiros químicos modelo STANDART (com equipe de
manutenção) em fibra de vidro ou polietileno, com medidas mínimas de 2,2 m de altura 1,1 m de
comprimento e 1,1 m de largura, contendo, no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte
para papel higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar,
luz interna, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. Deverá
ser efetuada a limpeza, no máximo, a cada 4 h. Inclusas, no custo, as despesas com transporte e instalação
dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 267,5000 07.341.479/0001-79 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 267,5000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 267,5000 08.732.358/0001-10 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 267,5000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 267,4900 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:26:29:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:22:18 Item aberto.
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Encerramento sem
prorrogação

21/10/2021
09:32:19

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:33:19 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 21/10/2021
09:33:19

Item teve empate real para o valor 267,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/10/2021
09:33:19 Item encerrado.

Aceite de proposta 21/10/2021
15:19:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 267,4900.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 50 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
29.104.428/0001-66 PG

ESTRUTURAS
PARA
EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 24.000,0000 R$ 72.000,0000 21/10/2021
07:57:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Pavilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E
P50 com encaixe preciso através de parafusos de fixação no formato duas águas simétricas medidas totais de
metros, formando uma área total em vão livre de 800 m², pés de 5m de altura com sapatas em alumínio,
cobertura em lona branca antichamas, devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis elevado através de
talhas, cintas e catracas fincadas ao solo com pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação do pavilhão,
inclusive o período necessário para montagem e desmontagem do mesmo. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Locação para eventos de 3 a
5 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.495.234/0001-73 RODRIGO
PONSONI
BONETI

Sim Sim 3 R$ 24.843,0000 R$ 74.529,0000 18/10/2021
09:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Pavilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E
P50 com encaixe preciso através de parafusos de fixação no formato duas águas simétricas medidas totais de
metros, formando uma área total em vão livre de 800 m², pés de 5m de altura com sapatas em alumínio,
cobertura em lona branca antichamas, devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis elevado através de
talhas, cintas e catracas fincadas ao solo com pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação do pavilhão,
inclusive o período necessário para montagem e desmontagem do mesmo. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Locação para eventos de 3 a
5 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.904.894/0001-59 N. F.
EVENTOS
LTDA

Sim Sim 3 R$ 25.340,0000 R$ 76.020,0000 19/10/2021
09:11:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Pavilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E
P50 com encaixe preciso através de parafusos de fixação no formato duas águas simétricas medidas totais de
metros, formando uma área total em vão livre de 800 m², pés de 5m de altura com sapatas em alumínio,
cobertura em lona branca antichamas, devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis elevado através de
talhas, cintas e catracas fincadas ao solo com pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação do pavilhão,
inclusive o período necessário para montagem e desmontagem do mesmo. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Locação para eventos de 3 a
5 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.999.598/0001-30 JVM
PRODUCOES
ARTISTICAS
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 25.350,0000 R$ 76.050,0000 20/10/2021
19:12:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Pavilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E
P50 com encaixe preciso através de parafusos de fixação no formato duas águas simétricas medidas totais de
metros, formando uma área total em vão livre de 800 m², pés de 5m de altura com sapatas em alumínio,
cobertura em lona branca antichamas, devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis elevado através de
talhas, cintas e catracas fincadas ao solo com pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação do pavilhão,
inclusive o período necessário para montagem e desmontagem do mesmo. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Locação para eventos de 3 a
5 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.651.256/0001-07 MARCO A Sim Sim 3 R$ 25.350,0000 R$ 76.050,0000 21/10/2021



22/10/2021 08:20 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 68/77

DIAS
TEIXEIRA
EVENTOS

04:59:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Pavilhão estruturado em alumínio box-truss P30 E
P50 com encaixe preciso através de parafusos de fixação no formato duas águas simétricas medidas totais de
metros, formando uma área total em vão livre de 800 m², pés de 5m de altura com sapatas em alumínio,
cobertura em lona branca antichamas, devidamente tensionadas com trilhos ajustáveis elevado através de
talhas, cintas e catracas fincadas ao solo com pinos tipo ponta-de-eixo em todos os pés. Estão inclusas, no
orçamento, todas as despesas diretas e indiretas com a montagem/ instalação e desinstalação do pavilhão,
inclusive o período necessário para montagem e desmontagem do mesmo. A empresa também deverá fornecer
assistência durante a realização dos eventos conforme necessidade e solicitação. Locação para eventos de 3 a
5 dias. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25.350,0000 18.999.598/0001-30 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 25.350,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 25.340,0000 14.904.894/0001-59 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 24.843,0000 11.495.234/0001-73 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 24.000,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:00:01:597
R$ 23.999,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:25:44:873
R$ 23.000,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:30:39:433
R$ 22.999,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:31:35:417
R$ 22.980,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:33:22:777
R$ 22.000,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:35:11:377
R$ 21.999,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:35:28:970
R$ 21.000,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:37:09:273
R$ 20.999,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:37:26:330
R$ 20.500,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:38:34:917
R$ 20.499,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:38:46:187
R$ 20.498,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:40:09:663
R$ 20.000,0000 29.104.428/0001-66 21/10/2021 09:40:15:430
R$ 19.999,0000 16.651.256/0001-07 21/10/2021 09:40:26:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/10/2021
09:22:38 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

21/10/2021
09:42:27 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 21/10/2021
09:42:27 Item encerrado.

Aceite de
proposta

21/10/2021
15:19:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:
16.651.256/0001-07, pelo melhor lance de R$ 19.999,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
15:27:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -
CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/10/2021
09:00:03

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 21/10/2021

09:00:27
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:00:37

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:00:46

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:00:51

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 21/10/2021
09:00:53

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:00:57

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:02

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:05

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:07

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:08

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:09

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:11

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:13

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:15

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:16

O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:17

O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:19

O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:20

O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:21

O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:01:22

O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 21/10/2021
09:02:44

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 21/10/2021
09:02:56

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº165/2021. Alguns
avisos importantes:

Pregoeiro 21/10/2021
09:03:05

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 21/10/2021
09:03:12

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos
os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos,

inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município
de Francisco Beltrão.

Pregoeiro 21/10/2021
09:03:19

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e
Pregoeiro ou de sua desconexão.

Pregoeiro 21/10/2021
09:03:26

Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de
que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame.
Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário

das sessões conseguintes.
Pregoeiro 21/10/2021

09:03:33
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que

possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.

Pregoeiro 21/10/2021
09:03:39

Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por
este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então

que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro 21/10/2021

09:03:46
Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema

Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO,
solicitar ao Pregoeiro, por meio do e-mail alexlicitacaofb@gmail.com, nova(s)

convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro 21/10/2021

09:03:56
O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá

ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro 21/10/2021

09:04:04
Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo
de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma

vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a
devida argumentação.

Pregoeiro 21/10/2021
09:04:13

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
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Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a
proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após

solicitação do pregoeiro.
Pregoeiro 21/10/2021

09:04:32
Quanto aos itens aplica-se a este Pregão o disposto no Art. 48 § 3o. Os benefícios

referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas LOCAL ou

REGIONALMENTE, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
Sistema 21/10/2021

09:10:27
O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 21/10/2021

09:10:36
O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 21/10/2021

09:10:51
O item 1 teve empate real para os valores 370,0000 e 376,6600. Procedeu-se o

sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as
convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 21/10/2021
09:10:51

O item 1 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:10:53

O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:10:54

O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:10:54

O item 2 teve empate real para os valores 650,0000 e 653,3300. Procedeu-se o
sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:10:55
O item 2 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:10:56

O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:10:56

O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:10:58

O item 5 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:00

O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:02

O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:02

O item 6 teve empate real para o valor 850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:02
O item 6 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:04

O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:05

O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:07

O item 7 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:07

O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:08

O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:09

O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:10

O item 8 teve empate real para o valor 950,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:10
O item 8 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:12

O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:12

O item 9 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:14

O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:14

O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:15

O item 10 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:16

O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 21/10/2021
09:11:17

O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:18

O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:19

O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:19

O item 13 teve empate real para o valor 2.475,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:19
O item 13 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:21

O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:21

O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:22

O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:23

O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:11:26

O item 15 teve empate real para o valor 11,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:26
O item 15 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:27

O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:28

O item 16 teve empate real para o valor 2.971,5700. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:28
O item 16 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:30

O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:31

O item 17 teve empate real para o valor 4.330,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:31
O item 17 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:32

O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:36

O item 18 teve empate real para o valor 5.706,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:36
O item 18 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:38

O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:41

O item 19 teve empate real para o valor 5.395,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:41
O item 19 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:43

O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:11:43

O item 20 teve empate real para o valor 6.175,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:11:43
O item 20 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:11:45

O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:12:32

O item 3 teve empate real para o valor 800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:12:32
O item 3 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:12:33

O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021 O item 4 está encerrado.
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09:12:38
Sistema 21/10/2021

09:12:39
O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:15:44

O lance no valor de R$ 967,0000 do item 23 foi excluído por este pregoeiro por ter
sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o

lance.
Sistema 21/10/2021

09:18:01
O item 14 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:18:02

O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:20:01

O lance no valor de R$ 150,0000 do item 11 foi excluído por este pregoeiro por ter
sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o

lance.
Sistema 21/10/2021

09:20:53
O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 21/10/2021

09:20:57
O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 21/10/2021

09:20:59
O item 21 teve empate real para o valor 6.944,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico

entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no
Julgamento de Propostas.

Sistema 21/10/2021
09:20:59

O item 21 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:21:00

O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:21:05

O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:14

O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:17

O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:24

O item 22 teve empate real para o valor 6.136,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:21:24
O item 22 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:21:26

O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:21:28

O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:31

O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:33

O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:33

O item 27 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:21:35

O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:21:39

O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:39

O item 28 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:21:41

O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:21:44

O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:46

O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:21:47

O item 30 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:21:48

O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:21:53

O item 31 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:21:54

O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:01

O item 32 está encerrado.

Sistema 21/10/2021 O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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09:22:02
Sistema 21/10/2021

09:22:07
O item 33 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:22:08

O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:15

O item 34 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:22:16

O item 11 teve empate real para o valor 1.390,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:22:16
O item 11 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:22:16

O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:17

O item 35 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:22:18

O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:18

Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:19

O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:19

Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:34

O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:22:37

O item 12 teve empate real para o valor 1.600,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:22:37
O item 12 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:22:39

O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/10/2021
09:22:40

O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:23:11

O item 36 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:23:16

O item 37 teve empate real para o valor 2,2500. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:23:16
O item 37 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:25:02

O item 26 teve empate real para o valor 36,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:25:02
O item 26 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:26:10

O item 29 teve empate real para o valor 119,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:26:10
O item 29 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:28:03

O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:28:27

O item 38 teve empate real para o valor 6,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:28:27
O item 38 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:31:01

O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:31:27

O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:31:36

O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:31:41

O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:31:49

O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.
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Sistema 21/10/2021
09:31:55

O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:32:03

O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:32:17

O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:32:18

O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:32:19

O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/10/2021
09:32:24

O item 23 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:32:45

O item 39 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:32:49

O item 40 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:32:53

O item 41 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:32:59

O item 42 teve empate real para o valor 1.168,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:33:00
O item 42 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:33:03

O item 43 teve empate real para o valor 1.486,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:33:03
O item 43 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:33:06

O item 45 teve empate real para o valor 346,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:33:06
O item 45 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:33:09

O item 44 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:33:12

O item 47 teve empate real para o valor 456,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:33:12
O item 47 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:33:15

O item 48 teve empate real para o valor 292,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:33:15
O item 48 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:33:19

O item 49 teve empate real para o valor 267,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:33:19
O item 49 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:35:58

O item 46 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:42:27

O item 50 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:44:00

O item 25 teve empate real para o valor 55,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:44:00
O item 25 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:45:07

O item 24 teve empate real para o valor 7.925,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/10/2021

09:45:07
O item 24 está encerrado.

Sistema 21/10/2021
09:45:09

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 21/10/2021
09:46:29

Bom dia senhores

Pregoeiro 21/10/2021 Conforme item 8.29 do edital, as empresas LOCAIS/REGIONAIS possuem a prioridade
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09:46:52 de contratação até o limite de 10% do melhor preço válido, para tanto, realizei a
pesquisa no SICAF, e as empresas com a prioridade, serão informadas para inclusão

dos itens na proposta reajustada
Pregoeiro 21/10/2021

09:46:58
Caso a empresa LOCAL/REGIONAL CONVOCADA, for desclassificada, passa para a

próximo local (se existir), caso contrário, volta o item para convocação do PRIMEIRO
COLOCADO NÃO LOCAL/REGIONAL.

Pregoeiro 21/10/2021
09:47:07

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias.

Pregoeiro 21/10/2021
09:47:31

Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 21/10/2021 às 11:00 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET.

Pregoeiro 21/10/2021
09:47:40

Bem como, realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto
nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 251/2020, e se necessário, diligências

dos documentos já apresentados.
Pregoeiro 21/10/2021

09:48:06
Peço por gentileza estejam presentes na sessão as 11:00 horas

Pregoeiro 21/10/2021
11:01:59

Retornamos

Pregoeiro 21/10/2021
11:02:05

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº
251/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT,

desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro 21/10/2021

11:02:10
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que

o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 21/10/2021

11:02:16
Lembrando que de acordo com o item 2.28 do edital, as empresas locais/regionais

possuem prioridade de contatação.
Pregoeiro 21/10/2021

11:02:29
contratação*

Pregoeiro 21/10/2021
11:02:36

Chamarei UM A UM dos licitantes, citando seus respectivos itens inicialmente ganhos

Pregoeiro 21/10/2021
11:02:41

Caso seja possível, a empresa conste desconto na proposta reajustada, a qual deverá
ser encaminhada de acordo com o item 11.1 do edital, no prazo máximo de 02 horas,

contendo em uma única proposta todos os itens ganhos.
Pregoeiro 21/10/2021

11:03:19
Para N. F. EVENTOS LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27?
14.904.894/0001-

59
21/10/2021
11:05:08

sim

Pregoeiro 21/10/2021
11:06:28

Para N. F. EVENTOS LTDA - Obrigado pelo retorno. Em qual item você consegue
oferecer um maior desconto?

14.904.894/0001-
59

21/10/2021
11:07:01

somente item 26 não

Pregoeiro 21/10/2021
11:11:05

Solicito proposta reajustada com os valores que consegue fazer, vou convocar você no
item 01 com prazo de 02 (duas) horas para anexar. Obrigado por negociar os valores.

Pregoeiro 21/10/2021
11:11:37

Para N. F. EVENTOS LTDA - Solicito proposta reajustada com os valores que consegue
fazer, vou convocar você no item 01 com prazo de 02 (duas) horas para anexar.

Obrigado por negociar os valores.
Sistema 21/10/2021

11:11:53
Senhor fornecedor N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-59, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 21/10/2021

11:14:48
Para MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - Bom dia o senhor conseguiria reduzir o

valor final dos itens 13, 14, 15, 37, 38, 45, 47, 48, 49, 50?
16.651.256/0001-

07
21/10/2021
11:16:38

PERGUNTA; Se eu manter o valor que apresentei, em a empresa empatada comigo no
mesmo lote, ou com menos de 10% de diferença de desconto no valor, sou vencedor

do item ?
Pregoeiro 21/10/2021

11:18:00
Para MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - É sim

Pregoeiro 21/10/2021
11:19:04

Para MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - Esses itens que te enviei você ganhou, foi
encerrada a fase de lances, independente de empate ou não não haverá possibilidade

de mudanças a não ser que tenha algum problema na sua documentação de
HABILITAÇÃO.

16.651.256/0001-
07

21/10/2021
11:19:07

Sr. Pregoeiro mantenho os valores os valores apresentados aos itens

Pregoeiro 21/10/2021
11:21:37

Para MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - Obrigado, vou convocar você no item 13
para anexar proposta reajustada.

Sistema 21/10/2021
11:21:53

Senhor fornecedor MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF: 16.651.256/0001-
07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

Pregoeiro 21/10/2021
11:22:35

Para RODRIGO PONSONI BONETI - Bom dia senhor licitante, é possível a redução
final no valor dos itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 39, 40, 41, 46?
11.495.234/0001-

73
21/10/2021
11:28:23

bom dia, manteremos valores. Uma pergunta, item 39 não fomos vencedor, entra em
qual situação?

Pregoeiro 21/10/2021 Para RODRIGO PONSONI BONETI - Vocês entraram no critério local/regional.
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11:29:38
Pregoeiro 21/10/2021

11:29:52
Para RODRIGO PONSONI BONETI - Obrigado pelo retorno irei convocar vocês no item

16
Sistema 21/10/2021

11:30:05
Senhor fornecedor RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF: 11.495.234/0001-73,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
11.495.234/0001-

73
21/10/2021
11:31:02

agradeço esclarecimento

Pregoeiro 21/10/2021
11:32:41

Para JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - Senhor licitante, é possível a redução no
valor final do item 28?

Pregoeiro 21/10/2021
11:38:55

Para JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - Solicito proposta reajustada, vou
convocar o senhor no item 28

Pregoeiro 21/10/2021
11:39:02

Para JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - Prazo de 02 horas

Sistema 21/10/2021
11:39:09

Senhor fornecedor JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.999.598/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.

Pregoeiro 21/10/2021
11:39:39

Senhor licitante, é possível a redução do valor final dos itens 42, 43 e 44?

Pregoeiro 21/10/2021
11:39:49

Para C R ODELLI - Senhor licitante, é possível a redução do valor final dos itens 42,
43 e 44?

Sistema 21/10/2021
11:41:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. F. EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.904.894/0001-59,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/10/2021
11:42:07

Para C R ODELLI - solicito proposta reajustada no valor dos itens 42, 43 e 44. vou
convocar você no item 42 com prazo de 02 horas para anexar

Pregoeiro 21/10/2021
11:42:50

Pessoal, prazo de 02 horas para anexar a proposta reajustada, retorno as 14:00
horas, momento no qual iniciarei a conferência dos documentos de HABILITAÇÃO.

Bom almoço a todos.
Sistema 21/10/2021

11:42:59
Senhor fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-90, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 42.
Sistema 21/10/2021

11:44:19
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, CNPJ/CPF:

16.651.256/0001-07, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema 21/10/2021

11:50:47
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-90, enviou

o anexo para o ítem 42.
Sistema 21/10/2021

13:38:22
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:

11.495.234/0001-73, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro 21/10/2021

14:00:53
Boa tarde senhores

Pregoeiro 21/10/2021
14:01:24

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação dos documentos de Habilitação
anexados, concomitante com o SICAF.

Pregoeiro 21/10/2021
14:01:57

Por gentileza permaneçam conectados, acredito que no máximo em 40 minutos devo
terminar.

Sistema 21/10/2021
14:04:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JVM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.999.598/0001-30, enviou o anexo para o ítem 28.

Pregoeiro 21/10/2021
14:38:16

Solicito um pouco mais de paciência pessoal, em 15 min devo terminar.

Pregoeiro 21/10/2021
15:02:14

Comunico a todos que a documentação apresentada pelas empresas N. F. EVENTOS
LTDA, MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS, RODRIGO PONSONI BONETI, JVM

PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI e C R ODELLI comprovam o atendimento das
exigências fixadas no Edital

Pregoeiro 21/10/2021
15:02:36

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços
das proponentes provisoriamente declaradas vencedoras do certame foi finalizada, e,

verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o
edital.

Pregoeiro 21/10/2021
15:02:41

Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta
Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento

convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço
atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não

ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro 21/10/2021

15:03:03
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

ATÉ AS 17:00 HORAS de hoje – dia 21/10/2021.
Pregoeiro 21/10/2021

15:03:09
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 21/10/2021
15:03:14

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: alexlicitacaofb@gmail.com,
telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2107 – Pregoeiro Alex Bruno Chies

Sistema 21/10/2021
15:26:52

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 21/10/2021
15:29:39

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2021 às
17:00:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 21/10/2021
08:16:55

Alteração equipe 21/10/2021
08:17:01

Abertura da sessão
pública

21/10/2021
09:00:03 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

21/10/2021
09:45:09 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 21/10/2021
15:26:52 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/10/2021
15:29:39

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2021 às
17:00:00.

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 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:20 horas do dia 22
de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALEX BRUNO CHIES 
Pregoeiro Oficial

NADIA APARECIDA DALL AGNOL
Equipe de Apoio

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Equipe de Apoio

Voltar   
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Objeto Pregão 142/21 Banco Preços Pregão 165/21 Média Qtde. Total em R$

Banheiros químicos 301,67 300,45 267,49 289,87 10 2.898,70

Objeto Pregão 142/21 Banco Preços Olitur Média Qtde. Total em R$

Fretamento de Van 5,40 5,40 4,80 5,20 200 1.040,00

Objeto Pregão 142/21 Roseli M. Doce Pão Média Qtde. Total em R$

Lanches 2,17 7,45 13,00 7,54 2.400 18.096,00

Objeto Pregão 142/21 Banco Preços Frajólas Festas Média Qtde. Total em R$

Cama elástica 490,00 542,00 150,00 394,00 4 1.576,00

Objeto Pregão 142/21 Banco Preços Frajólas Festas Média Qtde. Total em R$

Piscina de bolinhas 448,33 563,50 100,00 370,61 4 1.482,44

Objeto Pregão 142/21 Banco Preços Frajólas Festas Média Qtde. Total em R$

Tobogã 1.180,00 971,25 1.000,00 1.050,42 4 4.201,68

29.294,82

 Preço Adotado 

289,87

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Total  R$

 Preço Adotado 

5,20

 Preço Adotado 

7,54

 Preço Adotado 

394,00

 Preço Adotado 

370,61

 Preço Adotado 

1.050,42

ESTIMATIVA DE PREÇO PARA MONTAGEM DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

EMPRESAS QUE APRESENTARAM COTAÇÃO DE PREÇOS

PELC























Pregão Eletrônico

987565.1422021 .14477 .4918 .74000192

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00142/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 22 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 146/2021 de 17/03/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 626, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00142/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Locação de equipamentos de sonorização, tablado, tendas, banheiros químicos, tobogã, piscina de bolinha,
prestação de serviços de transporte de pessoas e fornecimento de lanches e bebidas, para utilização no
cumprimento das metas do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Locação equipamento - tradução simultânea , sonorização
Descrição Complementar: Contratação para prestação de serviços de sonorização de eventos públicos, em
espaço aberto ou fechado, para até 500 pessoas. equipamentos mínimos exigidos: 1(uma) mesa de som analógica
ou digital, com no mínimo 8(oito) canais, 2(dois) microfones sem fio de mão, 1(um) microfone com fio e com
pedestal, 4(quatro) caixas com alto falante de 15” e drive titanium, sendo ativa ou passiva, com suporte e tripé.
incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica
durante toda a realização dos eventos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.056,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ODELLI, pelo melhor lance de R$ 977,0000 e com valor negociado a R$ 970,0000 e a
quantidade de 4 Unidade .

Item: 2
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de Tablado com no mínimo 4,5 metros de frente por 2 metros de fundo e 1
metro de altura em chapas naval sem cobertura
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.756,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FLORENTINO & FLORENTINO LTDA, pelo melhor lance de R$ 350,0000 e a quantidade de 2
Unidade .

Item: 3
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de tenda tipo piramidal de 05x05 metros, com as seguintes características
mínimas: cobertura vinílica, com proteção uv, cor branca, antichamas, com tencionamento por cordas de nylon,
com calhas para captação de água, com estrutura em aço galvanizado, com pé direito de até 3,5 metros de altura
e sustentação por pilar metálico com seção quadrada de, no mínimo 20x20cm.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.050,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FLORENTINO & FLORENTINO LTDA, pelo melhor lance de R$ 420,0000 e a quantidade de 5
Unidade .

Item: 4
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de Banheiros químicos modelo standart (com equipe de manutenção) em
fibra de vidro, com medidas mínimas de 2,20m de altura 1,10m de comprimento e 1,10m de largura, contendo no
mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel higiênico, identificação para masculino e



feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz interna, teto translucido para absorção de luz
externa, trinco e porta com fechamento automático.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 301,6700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 5
Descrição: Transporte rodoviário - pessoal por automóveis
Descrição Complementar: Serviços para transporte de pessoal com van de capacidade mínima para até 16
lugares.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,9300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 6
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: Fornecimento de lanche composto por no mínimo 4 tipos de salgados, 2 tipos de
doces, acompanhados de bebida, sendo: - salgados (no mínimo 4): pastel frito, pastel assado, mini-sanduíche
natural, torta salgada de frango ou atum, barquetes, esfiha, kibe, empadas de frango ou palmito, com peso
mínimo de 45 gramas cada unidade servida. -doces (no mínimo 2): sonhos recheados com doce de leite ou creme
de baunilha, torta de chocolate, minitortas de maracujá e limão, brigadeiros, beijinho, olhados com cremes,
profiterolis, quindim, rocambole, com peso mínimo de 45 gramas cada unidade servida. - bebidas: café com leite
ou chá ou suco natural de frutas, com no mínimo 300 ml cada unidade servida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,1700 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 7
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de Cama elástica de 4,3 metros de diâmetro, para crianças de até 12 anos.
capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por dia.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 490,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 8
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de Piscina de bolinhas, 3x3 metros, para crianças de até 12 anos, capacidade
mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por dia.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 448,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 9
Descrição: Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições
Descrição Complementar: Locação de Tobogã com 3 descidas, com altura de 3 metros, largura aproximada de
06 metros, para crianças até 12 anos, capacidade mínima de 03 por vez, com disponibilidade e 08 horas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.180,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico
Item: 1 - Locação equipamento - tradução simultânea , sonorização

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 4 R$ 1.003,8000 R$ 4.015,2000 16/09/2021
11:36:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização de
eventos públicos, em espaço aberto ou fechado, para até 500 pessoas. equipamentos mínimos exigidos:
1(uma) mesa de som analógica ou digital, com no mínimo 8(oito) canais, 2(dois) microfones sem fio de mão,



1(um) microfone com fio e com pedestal, 4(quatro) caixas com alto falante de 15” e drive titanium, sendo
ativa ou passiva, com suporte e tripé. incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.669.561/0001-90 C R ODELLI Sim Sim 4 R$ 1.056,6700 R$ 4.226,6800 20/09/2021
10:48:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização de
eventos públicos, em espaço aberto ou fechado, para até 500 pessoas. equipamentos mínimos exigidos:
1(uma) mesa de som analógica ou digital, com no mínimo 8(oito) canais, 2(dois) microfones sem fio de mão,
1(um) microfone com fio e com pedestal, 4(quatro) caixas com alto falante de 15” e drive titanium, sendo
ativa ou passiva, com suporte e tripé. incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos 
Porte da empresa: ME/EPP

04.433.214/0001-02 EVENTUAL
LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 1.056,6700 R$ 4.226,6800 20/09/2021
12:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização de
eventos públicos, em espaço aberto ou fechado, para até 500 pessoas. equipamentos mínimos exigidos:
1(uma) mesa de som analógica ou digital, com no mínimo 8(oito) canais, 2(dois) microfones sem fio de mão,
1(um) microfone com fio e com pedestal, 4(quatro) caixas com alto falante de 15” e drive titanium, sendo
ativa ou passiva, com suporte e tripé. incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 4 R$ 1.056,6700 R$ 4.226,6800 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação para prestação de serviços de sonorização de
eventos públicos, em espaço aberto ou fechado, para até 500 pessoas. equipamentos mínimos exigidos:
1(uma) mesa de som analógica ou digital, com no mínimo 8(oito) canais, 2(dois) microfones sem fio de mão,
1(um) microfone com fio e com pedestal, 4(quatro) caixas com alto falante de 15” e drive titanium, sendo
ativa ou passiva, com suporte e tripé. incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos
equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização dos eventos. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.056,6700 08.669.561/0001-90 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.056,6700 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.056,6700 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.003,8000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.003,5000 08.669.561/0001-90 22/09/2021 14:05:48:347
R$ 1.002,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:07:00:903
R$ 990,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:07:38:473
R$ 985,0000 08.669.561/0001-90 22/09/2021 14:08:19:400
R$ 980,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:12:18:553
R$ 979,0000 08.669.561/0001-90 22/09/2021 14:13:17:870
R$ 978,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:15:13:097
R$ 977,0000 08.669.561/0001-90 22/09/2021 14:15:44:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

22/09/2021
14:02:02 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:01 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:17:45 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 22/09/2021
14:17:45 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

22/09/2021
15:41:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-
90.

Aceite de proposta 22/09/2021
15:44:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-
90, pelo melhor lance de R$ 977,0000 e com valor negociado a R$ 970,0000. Motivo:
valor negociado

Encerramento do 22/09/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF:



prazo - Convocação
anexo

15:45:09 08.669.561/0001-90.

Habilitação de
fornecedor

23/09/2021
14:06:02

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C R ODELLI - CNPJ/CPF:
08.669.561/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
BONETI

Sim Sim 2 R$ 1.668,8000 R$ 3.337,6000 16/09/2021
11:36:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado com no mínimo 4,5 metros de frente por 2
metros de fundo e 1 metro de altura em chapas naval sem cobertura 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS
E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 1.750,0000 R$ 3.500,0000 13/09/2021
08:22:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado com no mínimo 4,5 metros de frente por 2
metros de fundo e 1 metro de altura em chapas naval sem cobertura 
Porte da empresa: ME/EPP

07.998.608/0001-04 FLORENTINO
&
FLORENTINO
LTDA

Sim Sim 2 R$ 1.750,0000 R$ 3.500,0000 17/09/2021
10:35:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado com no mínimo 4,5 metros de frente por 2
metros de fundo e 1 metro de altura em chapas naval sem cobertura 
Porte da empresa: ME/EPP

04.433.214/0001-02 EVENTUAL
LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 1.756,6700 R$ 3.513,3400 20/09/2021
12:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado com no mínimo 4,5 metros de frente por 2
metros de fundo e 1 metro de altura em chapas naval sem cobertura 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 2 R$ 1.756,6700 R$ 3.513,3400 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado com no mínimo 4,5 metros de frente por 2
metros de fundo e 1 metro de altura em chapas naval sem cobertura 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.756,6700 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.756,6700 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.750,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.750,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.668,8000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.665,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:05:24:637
R$ 1.660,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:06:15:570
R$ 1.659,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:06:29:330
R$ 1.600,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:07:05:450
R$ 1.590,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:07:14:680
R$ 1.633,7000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:07:20:163
R$ 1.000,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:07:21:287
R$ 998,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:07:28:893
R$ 900,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:07:46:177
R$ 997,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:07:53:327
R$ 995,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:07:57:540



R$ 898,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:08:05:673
R$ 850,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:08:37:413
R$ 840,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:08:50:217
R$ 830,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:08:56:243
R$ 829,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:09:30:880
R$ 820,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:09:36:980
R$ 800,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:10:39:183
R$ 790,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:11:12:707
R$ 780,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:11:23:903
R$ 770,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:11:29:157
R$ 730,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:11:34:030
R$ 720,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:11:39:730
R$ 700,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:12:01:483
R$ 680,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:12:08:400
R$ 600,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:12:11:660
R$ 520,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:12:16:413
R$ 500,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:13:06:770
R$ 490,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:13:09:973
R$ 480,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:13:30:863
R$ 450,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:13:34:190
R$ 430,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:13:53:077
R$ 420,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:13:58:523
R$ 410,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:14:06:690
R$ 400,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:14:10:173
R$ 380,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:15:28:283
R$ 370,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:15:35:727
R$ 360,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:16:00:963
R$ 350,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:16:40:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

22/09/2021
14:02:06 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:02 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:18:41 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 22/09/2021
14:18:41 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

22/09/2021
15:50:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORENTINO & FLORENTINO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

22/09/2021
15:56:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORENTINO &
FLORENTINO LTDA, CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

22/09/2021
16:38:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORENTINO & FLORENTINO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

22/09/2021
16:39:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FLORENTINO &
FLORENTINO LTDA, CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04.

Aceite de proposta 23/09/2021
14:04:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORENTINO & FLORENTINO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Habilitação de
fornecedor

23/09/2021
14:06:02

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORENTINO & FLORENTINO LTDA
- CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
11.495.234/0001-73 RODRIGO

PONSONI
Sim Sim 5 R$ 997,5000 R$ 4.987,5000 16/09/2021

11:36:30



BONETI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda tipo piramidal de 05x05 metros, com as
seguintes características mínimas: cobertura vinílica, com proteção uv, cor branca, antichamas, com
tencionamento por cordas de nylon, com calhas para captação de água, com estrutura em aço galvanizado,
com pé direito de até 3,5 metros de altura e sustentação por pilar metálico com seção quadrada de, no
mínimo 20x20cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.448.072/0001-08 OK EVENTOS
E
MONTAGENS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 1.040,0000 R$ 5.200,0000 13/09/2021
08:22:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda tipo piramidal de 05x05 metros, com as
seguintes características mínimas: cobertura vinílica, com proteção uv, cor branca, antichamas, com
tencionamento por cordas de nylon, com calhas para captação de água, com estrutura em aço galvanizado,
com pé direito de até 3,5 metros de altura e sustentação por pilar metálico com seção quadrada de, no
mínimo 20x20cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.998.608/0001-04 FLORENTINO
&
FLORENTINO
LTDA

Sim Sim 5 R$ 1.045,0000 R$ 5.225,0000 17/09/2021
10:35:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda tipo piramidal de 05x05 metros, com as
seguintes características mínimas: cobertura vinílica, com proteção uv, cor branca, antichamas, com
tencionamento por cordas de nylon, com calhas para captação de água, com estrutura em aço galvanizado,
com pé direito de até 3,5 metros de altura e sustentação por pilar metálico com seção quadrada de, no
mínimo 20x20cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.433.214/0001-02 EVENTUAL
LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 1.050,0000 R$ 5.250,0000 20/09/2021
12:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda tipo piramidal de 05x05 metros, com as
seguintes características mínimas: cobertura vinílica, com proteção uv, cor branca, antichamas, com
tencionamento por cordas de nylon, com calhas para captação de água, com estrutura em aço galvanizado,
com pé direito de até 3,5 metros de altura e sustentação por pilar metálico com seção quadrada de, no
mínimo 20x20cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 5 R$ 1.050,0000 R$ 5.250,0000 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda tipo piramidal de 05x05 metros, com as
seguintes características mínimas: cobertura vinílica, com proteção uv, cor branca, antichamas, com
tencionamento por cordas de nylon, com calhas para captação de água, com estrutura em aço galvanizado,
com pé direito de até 3,5 metros de altura e sustentação por pilar metálico com seção quadrada de, no
mínimo 20x20cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.050,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.050,0000 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.045,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.040,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 997,5000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 997,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:05:31:207
R$ 995,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:06:29:597
R$ 994,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:06:36:307
R$ 900,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:07:13:807
R$ 899,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:07:19:743
R$ 976,5000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:07:32:487
R$ 890,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:07:52:733
R$ 800,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:07:56:670
R$ 789,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:08:01:490
R$ 700,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:08:11:120
R$ 698,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:08:14:770
R$ 697,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:08:27:240
R$ 650,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:08:30:933



R$ 649,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:09:20:057
R$ 640,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:09:26:487
R$ 630,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:10:55:987
R$ 620,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:11:15:813
R$ 610,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:11:24:327
R$ 600,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:11:38:537
R$ 590,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:11:44:063
R$ 580,0000 11.495.234/0001-73 22/09/2021 14:12:09:760
R$ 540,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:12:11:950
R$ 500,0000 08.448.072/0001-08 22/09/2021 14:12:16:393
R$ 420,0000 07.998.608/0001-04 22/09/2021 14:12:20:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de propostas

22/09/2021
14:02:11 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:03 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

22/09/2021
14:15:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:17:40 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 22/09/2021
14:17:40 Item encerrado.

Aceite de proposta 23/09/2021
14:04:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FLORENTINO & FLORENTINO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04, pelo melhor lance de R$ 420,0000.

Habilitação de
fornecedor

23/09/2021
14:06:02

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FLORENTINO & FLORENTINO LTDA -
CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
04.433.214/0001-02 EVENTUAL

LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 10 R$ 301,6700 R$ 3.016,7000 20/09/2021
12:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Banheiros químicos modelo standart (com equipe
de manutenção) em fibra de vidro, com medidas mínimas de 2,20m de altura 1,10m de comprimento e
1,10m de largura, contendo no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel
higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz
interna, teto translucido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 10 R$ 301,6700 R$ 3.016,7000 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Banheiros químicos modelo standart (com equipe
de manutenção) em fibra de vidro, com medidas mínimas de 2,20m de altura 1,10m de comprimento e
1,10m de largura, contendo no mínimo, vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel
higiênico, identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de ventilação de ar, luz
interna, teto translucido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 301,6700 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 301,6700 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Evento Data Observações
Encerramento análise
de propostas

22/09/2021
14:02:14 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:04 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

22/09/2021
14:15:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:17:43 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 22/09/2021
14:17:43

Item teve empate real para o valor 301,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 22/09/2021
14:17:43 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

23/09/2021
14:04:33 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 200 R$ 3,9300 R$ 786,0000 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços para transporte de pessoal com van de capacidade
mínima para até 16 lugares. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3,9300 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

22/09/2021
14:02:18 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:05 Item aberto.

Encerramento sem prorrogação 22/09/2021
14:15:06

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa
aberta.

Encerramento etapa aberta 22/09/2021
14:17:48 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 22/09/2021
14:17:48 Item encerrado.

Cancelado no julgamento 23/09/2021
14:04:41 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Buffet

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 2.400 R$ 5,0000 R$ 12.000,0000 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de lanche composto por no mínimo 4 tipos de
salgados, 2 tipos de doces, acompanhados de bebida, sendo: - salgados (no mínimo 4): pastel frito, pastel
assado, mini-sanduíche natural, torta salgada de frango ou atum, barquetes, esfiha, kibe, empadas de



frango ou palmito, com peso mínimo de 45 gramas cada unidade servida. -doces (no mínimo 2): sonhos
recheados com doce de leite ou creme de baunilha, torta de chocolate, minitortas de maracujá e limão,
brigadeiros, beijinho, olhados com cremes, profiterolis, quindim, rocambole, com peso mínimo de 45
gramas cada unidade servida. - bebidas: café com leite ou chá ou suco natural de frutas, com no mínimo
300 ml cada unidade servida. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,0000 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

22/09/2021
14:02:24 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:06 Item aberto.

Encerramento sem prorrogação 22/09/2021
14:15:07

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa
aberta.

Reinício etapa aberta 22/09/2021
14:18:30

Reinício da etapa aberta. Justificativa: valos acima do máximo
aceitável.

Encerramento etapa aberta 22/09/2021
14:28:31 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 22/09/2021
14:28:31 Item encerrado.

Cancelado no julgamento 23/09/2021
14:04:49 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
18.820.344/0001-02 LUCIANO

RICARDO
MACIEL
GONCALVES
04959192925

Sim Sim 4 R$ 490,0000 R$ 1.960,0000 15/09/2021
14:53:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Cama elástica de 4,3 metros de diâmetro, para
crianças de até 12 anos. capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por
dia. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.433.214/0001-02 EVENTUAL
LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 490,0000 R$ 1.960,0000 20/09/2021
12:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Cama elástica de 4,3 metros de diâmetro, para
crianças de até 12 anos. capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por
dia. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 4 R$ 490,0000 R$ 1.960,0000 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Cama elástica de 4,3 metros de diâmetro, para
crianças de até 12 anos. capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por
dia. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 490,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 490,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 490,0000 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820



R$ 489,9000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:13:26:430
R$ 488,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:13:55:190
R$ 487,9000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:14:59:833
R$ 487,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:15:37:627
R$ 486,9000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:16:06:840
R$ 486,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:16:24:847
R$ 485,9900 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:17:16:110
R$ 485,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:17:32:170
R$ 484,9900 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:17:52:763
R$ 483,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:18:05:500
R$ 482,9000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:19:22:260
R$ 482,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:19:34:927
R$ 481,9000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:19:47:363
R$ 480,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:19:57:593
R$ 479,9000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:20:09:433
R$ 479,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:20:20:333
R$ 478,9900 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:20:34:400
R$ 478,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:20:42:557
R$ 477,9900 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:21:04:377
R$ 477,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:21:11:490
R$ 470,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:21:24:317
R$ 469,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:21:33:983
R$ 468,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:21:53:717
R$ 467,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:22:07:997
R$ 466,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:23:06:557
R$ 465,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:23:26:523
R$ 464,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:23:58:297
R$ 463,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:24:11:540
R$ 462,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:24:23:357
R$ 1,0000 18.820.344/0001-02 22/09/2021 14:24:31:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

22/09/2021
14:02:27 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:07 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:26:32 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 22/09/2021
14:26:32 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

22/09/2021
15:57:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCIANO RICARDO MACIEL
GONCALVES 04959192925, CNPJ/CPF: 18.820.344/0001-02.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

23/09/2021
14:05:21

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUCIANO
RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925, CNPJ/CPF: 18.820.344/0001-02.

Cancelado no
julgamento

23/09/2021
14:05:29 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
04.433.214/0001-02 EVENTUAL

LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 448,3300 R$ 1.793,3200 20/09/2021
12:06:35



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Piscina de bolinhas, 3x3 metros, para crianças de
até 12 anos, capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por dia. 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 4 R$ 448,3300 R$ 1.793,3200 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Piscina de bolinhas, 3x3 metros, para crianças de
até 12 anos, capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 08 horas por dia. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 448,3300 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 448,3300 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

22/09/2021
14:02:31 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:08 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

22/09/2021
14:15:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:18:45 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 22/09/2021
14:18:46

Item teve empate real para o valor 448,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 22/09/2021
14:18:46 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

23/09/2021
14:05:41 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Locação , montagem , desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
04.433.214/0001-02 EVENTUAL

LIVE
MARKETING
DIRETO
EIRELI

Sim Sim 4 R$ 1.180,0000 R$ 4.720,0000 20/09/2021
12:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tobogã com 3 descidas, com altura de 3 metros,
largura aproximada de 06 metros, para crianças até 12 anos, capacidade mínima de 03 por vez, com
disponibilidade e 08 horas 
Porte da empresa: ME/EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
PUBLICA E
PRIVADA LT

Sim Sim 4 R$ 1.180,0000 R$ 4.720,0000 20/09/2021
14:44:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tobogã com 3 descidas, com altura de 3 metros,
largura aproximada de 06 metros, para crianças até 12 anos, capacidade mínima de 03 por vez, com
disponibilidade e 08 horas 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.180,0000 04.433.214/0001-02 22/09/2021 14:00:00:820
R$ 1.180,0000 17.688.208/0001-48 22/09/2021 14:00:00:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Evento Data Observações
Encerramento análise
de propostas

22/09/2021
14:02:35 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/09/2021
14:05:09 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

22/09/2021
14:15:10 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

22/09/2021
14:18:50 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 22/09/2021
14:18:50

Item teve empate real para o valor 1.180,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 22/09/2021
14:18:50 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

23/09/2021
14:05:51 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 22/09/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 22/09/2021

14:00:32
Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão

Eletrônico nº 142/2021. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro 22/09/2021

14:00:39
O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar

lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro 22/09/2021

14:00:45
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos
todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e

carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Francisco Beltrão.

Pregoeiro 22/09/2021
14:00:53

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e
Pregoeiro ou de sua desconexão.

Pregoeiro 22/09/2021
14:00:59

Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de
que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame.
Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário

das sessões conseguintes.
Pregoeiro 22/09/2021

14:01:04
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que

possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.

Pregoeiro 22/09/2021
14:01:14

Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado
por este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço

então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro 22/09/2021

14:01:20
Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema

Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO,
solicitar ao Pregoeiro, por meio do email licitacao.franciscobeltrao@gmail.com,

nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro 22/09/2021

14:01:26
O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá

ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro 22/09/2021

14:01:34
Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo
de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma

vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a
devida argumentação.

Pregoeiro 22/09/2021
14:01:41

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro 22/09/2021
14:01:48

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no Sistema. Aguardem

Sistema 22/09/2021
14:05:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 22/09/2021 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



14:05:01
Sistema 22/09/2021

14:05:02
O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:04

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:05

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:06

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:07

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:07

Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:08

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:05:09

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:15:04

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/09/2021
14:15:05

O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/09/2021
14:15:06

O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/09/2021
14:15:07

O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/09/2021
14:15:09

O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/09/2021
14:15:10

O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/09/2021
14:17:40

O item 3 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:17:43

O item 4 teve empate real para o valor 301,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 22/09/2021

14:17:43
O item 4 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:17:45

O item 1 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:17:48

O item 5 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:18:30

A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: valos acima do máximo
aceitável. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/09/2021
14:18:41

O item 2 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:18:46

O item 8 teve empate real para o valor 448,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 22/09/2021

14:18:46
O item 8 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:18:50

O item 9 teve empate real para o valor 1.180,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 22/09/2021

14:18:50
O item 9 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:26:32

O item 7 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:28:31

O item 6 está encerrado.

Sistema 22/09/2021
14:28:35

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 22/09/2021
14:29:04

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias.

Pregoeiro 22/09/2021
14:30:02

Nova comunicação da Pregoeira será feita hoje, dia 22/09/2021 às 15:30 horas, no
chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual realizarei a negociação de

preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto



municipal nº 251/2020, e se necessário, diligências dos documentos já
apresentados.

Pregoeiro 22/09/2021
14:30:10

Peço por gentileza estejam presentes na sessão

Pregoeiro 22/09/2021
15:32:54

Boa tarde Senhores

Pregoeiro 22/09/2021
15:34:11

Informo que, pelo princípio da celeridade, foi feita a análise dos documentos de
habilitação das empresas e verificou-se que as empresas:

Pregoeiro 22/09/2021
15:35:29

ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LT e EVENTUAL LIVE
MARKETING DIRETO EIRELI encontram-se com a Certidão negativa de pedido de
falência ou recuperação judicial ou extrajudicial fora da data de validade, indo em

desacordo com o edital
Pregoeiro 22/09/2021

15:35:42
Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal
nº 251/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, solicitarei via CHAT,
desconto nos itens inicialmente ganhos.

Pregoeiro 22/09/2021
15:35:47

O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se
que o licitante não possui o interesse em negociar.

Pregoeiro 22/09/2021
15:35:55

Lembrando que de acordo com o item 3.2 do edital, as empresas locais/regionais
possuem prioridade de contratação.

Pregoeiro 22/09/2021
15:36:19

Para C R ODELLI - Sr. licitante, é possível redução no valor final do item: 1?

Pregoeiro 22/09/2021
15:41:29

Para C R ODELLI - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance, com o
prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital, para o item 1.

Sistema 22/09/2021
15:41:42

Senhor fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-90, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

08.669.561/0001-
90

22/09/2021
15:41:56

Boa Tarde, Podemos deixar por R$ 970,00

Pregoeiro 22/09/2021
15:42:10

Para FLORENTINO & FLORENTINO LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor
final dos itens: 2 e 3?

Sistema 22/09/2021
15:45:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ODELLI, CNPJ/CPF: 08.669.561/0001-90, enviou
o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 22/09/2021
15:47:15

Para FLORENTINO & FLORENTINO LTDA - -

Pregoeiro 22/09/2021
15:48:30

Para FLORENTINO & FLORENTINO LTDA - Ok, obrigada pelo retorno. Solicito a
proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas)

horas, conforme item 11.1 do edital, contendo em uma única proposta todos os
itens ganhos, sendo: 2 e 3.

07.998.608/0001-
04

22/09/2021
15:48:43

não consigo.

Sistema 22/09/2021
15:50:36

Senhor fornecedor FLORENTINO & FLORENTINO LTDA, CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 22/09/2021
15:51:21

Para LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925 - Sr. licitante, é possível
redução no valor final do item: 7?

Sistema 22/09/2021
15:56:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORENTINO & FLORENTINO LTDA, CNPJ/CPF:
07.998.608/0001-04, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 22/09/2021
15:57:15

Para LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925 - Ok, obrigada pelo
retorno. Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de

envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital, para o item 7.
Sistema 22/09/2021

15:57:31
Senhor fornecedor LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925,

CNPJ/CPF: 18.820.344/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema 22/09/2021

16:38:28
Senhor fornecedor FLORENTINO & FLORENTINO LTDA, CNPJ/CPF: 07.998.608/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema 22/09/2021

16:39:21
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FLORENTINO & FLORENTINO LTDA, CNPJ/CPF:

07.998.608/0001-04, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 22/09/2021

16:51:03
Próximo contato da pregoeira será dia 23/09/2021 às 14:00 horas.

Pregoeiro 23/09/2021
14:01:02

Senhores licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 23/09/2021
14:01:10

Informo que a proposta do item 7 será recusada por valor inexequível.

Pregoeiro 23/09/2021
14:01:18

Os itens 4, 5, 6, 7, 8 e 9 serão cancelados por não haverem propostas válidas.

Pregoeiro 23/09/2021
14:01:26

As empresas C R ODELLI e FLORENTINO & FLORENTINO LTDA anexaram a proposta
atualizada dentro do prazo solicitado.

Pregoeiro 23/09/2021
14:01:32

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços
das proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e,
verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o

edital.



Pregoeiro 23/09/2021
14:01:38

Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta
Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento

convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço
atenção dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não

ocorra o mesmo em próximos certames.
Pregoeiro 23/09/2021

14:01:45
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

ATÉ AS 15:10 HORAS de hoje – dia 22/09/2021.
Pregoeiro 23/09/2021

14:01:51
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de

recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a
adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 23/09/2021
14:01:57

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail:
licitação.franciscobeltrao@gmail.com, telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2149 –

Pregoeira Samantha Pécoits
Sistema 23/09/2021

14:04:33
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Sistema 23/09/2021

14:05:21
Senhor fornecedor LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925,

CNPJ/CPF: 18.820.344/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi
encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 23/09/2021
14:06:21

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2021 às
15:10:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração abertura
da sessão pública

21/09/2021
09:01:57

Previsão de abertura: 22/09/2021 14:00:00; Motivo: Medida administrativa;
Justificativa: Problema no sistema Comprasnet

Abertura da
sessão pública

22/09/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

22/09/2021
14:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

22/09/2021
14:28:35 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/09/2021
14:04:33 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/09/2021
14:06:21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2021 às 15:10:00.

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 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia
23 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SAMANTHA MARQUES PECOITS 
Pregoeiro Oficial

NADIA APARECIDA DALL AGNOL
Equipe de Apoio

Voltar   
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