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Pregão Eletrônico

926284.42021 .8184 .4511 .3197329174

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00004/2021

Às 10:00 horas do dia 01 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 309/2020 de 01/07/2020, 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 00146000261202116, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2021. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Montagem cenográfica para instalação de estande institucional na sede do Instituto de Arquitetos do
Brasil, disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial de Arquitetos, UIA2021RIO..
O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Promoção de evento
Descrição Complementar: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem cenográfica para
instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro. A instalação estará
disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial de Arquitetos, UIA2021RIO.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 97.034,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Promoção de evento

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
05.969.672/0001-23 UNA

COMUNICACAO
E
PARTICIPACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 78.820,0000 R$ 78.820,0000 30/06/2021
19:40:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.627.751/0001-59 ILHA ESPORTES
ASSESSORIA
ESPORTIVA
LTDA.

Não Não 1 R$ 96.762,0000 R$ 96.762,0000 30/06/2021
18:32:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto ofertado visa a promoção de evento no periodo do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos com os seguintes itens : Painel de Led instalado em cenografia de madeira de
5m de largura x 3,10m altura. 4x4.Tecnologia: Painel de Led 3.99 mm processadora 4K, Montagem: horizontal.
Brilho mínimo de 500cd/m². Nível de contraste mínimo: 1300:1. Tempo de Resposta 8ms ou superior. Resolução
mínima 1920 x 1080 pixels formato 16:9. Suportar encadeamento (Daisy Chain). Borda máxima de 0,44mm e
Junção máxima 5,5mm ou inferior. Interfaces mínimas: (HDMI / DVI / DP / RS-232 (entrada e saída)). Resolução
full HD 4K. Inclui: Instalação, cabos, computador e software para inserção das imagens Led. Deve ser instalado
em estrutura cenográfica própria, de acordo com layout e especificações da contratante. A montagem e realização
de testes de toda cenografia e equipamentos será feita no dia 16/07/2021. O fundo da estrutura deverá ser em
painel de madeira permitindo o resfriamento do equipamento, Cenografia de medidas 5 x 3,10 m para video wall:
Caixa de madeira para melhor acabamento e encaixe dos monitores com 1,00 m de comprimento e porta de
acesso. A parte de trás do video wall deverá possuir fechamento madeira com plotagem fosca 4x4 cores em todos
os lados aparentes, criando uma espécie de parede, pois haerá circulação de pessoas nesta área. O fechamento
da parte de trás desta cenografia deve ser similar ao fechamento da segunda parede, onde ficarão as TVs. O
fechamento deverá permitir o resfriamento dos equipamentos, se necessário. As artes de plotagem serão
fornecidas pelo contratante,Tv LED full HD 4K 46 polegadas com tela touchscreen e bluetooth para transmissão de
áudio para fones sem fio. Incluso: instalação, todos os cabos, controles remotos e extensões necessárias. Deve
possuir bluetooth ,Parede cenográfica autoportante de madeira com plotagem adesiva fosca4x4 cores em todos os
lados aparentes com espaço de encaixe e suporte embutido para instalação das 2 TVS de 46 polegadas conforme
arte do contratante.Inclui instalação das TVs no totem. Os cabos da TV deverão ficar dentro da parede. As artes
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de plotagem serão fornecidas pelo contratante. Considerar caixa de 1 metro de profunidade com acesso com
porta e chave para deposito , Fone de ouvido modelo headset com bluetooth e entrada compatível aos aparelhos
de TV, instalação de extensões de tomadas do tipo totem de energia com no mínimo 4 entradas de tomada e 1
USB em cada para uso da equipe e dos visitantes. Os locais serão indicados pelo contratante e o serviço deve
incluir acabamento com fitas apropriadas,Totem autoportante de madeira adesivado com as normas de ocupação
do espaço nas medidas 1,85m altura x 0,80m de largura. A empresa deverá apresentar 3 (três) modelos
disponíveis para escolha da contratante uma semana antes da montagem do evento, Poltrona com estrutura em
madeira, ferro ou aço carbono, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro ou
linho, mesa lateral para apoio das poltronas. Poderão ser de madeira, ferro, concreto, Tapete redondo em fibra ou
tecido com cor saturada com 4m de diâmetro, Banco de madeira com mínimo 3m de comprimento, podendo ser
composto por módulos independentes. Poderão ser de madeira, ferro, concreto, Frigobar 120l, Lixeiras cilíndricas
na cor branca ou cromada. altura =0.50m., Armário guarda volumes com tranca e chaves e no mínimo 8
compartimentos, Púlpito de acrílico , Dispenser para álcool gel em inox, com pedal, Coordenador de produção.
Profissional bilingue com experiência comprovada para acompanhamento do evento. Recepcionistas bilingues
uniformizados. A contratada enviará as opções de uniforme disponíveis até uma semana antes do evento para
escolha da contratante. Fotógrafo com experiência. Equipamento próprio. As fotos de cada dia deverão ser
entregues tratadas e em alta resolução, em até 24 horas de cada dia de evento, por meio de link disponibilizado
pelo fotógrafo. Carregadores para montagem e desmontagem Profissional de limpeza uniformizado para
montagem e entrega do espaço. O serviço deve incluir material de limpeza e descartáveis tais como: lixeiras,
sacos de lixo, papel higiênico, produtos de limpeza e desinfecção como alcool 70%, EPI e demais insumos
necessários. Profissional de limpeza uniformizado para acompanhamento do evento e higienização do espaço
durante o seu funcionamento. O serviço deve incluir material de limpeza e descartáveis tais como: lixeiras, sacos
de lixo, papel higiênico, produtos de limpeza e desinfecção como alcool 70%, EPI e demais insumos necessários.
Técnico de áudio e vídeo para acompanhamento do evento, suporte e manutenção dos equipamentos alocados no
espaço 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.167.076/0001-55 Q2 EVENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 96.910,0000 R$ 96.910,0000 30/06/2021
11:00:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.381.709/0001-40 MOSTARDA
PRODUCOES E
EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 97.000,0000 R$ 97.000,0000 30/06/2021
18:51:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. Conforme edital em anexo 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 97.034,2000 R$ 97.034,2000 30/06/2021
10:50:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.361.387/0001-07 BRASITUR
EVENTOS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 97.034,2000 R$ 97.034,2000 30/06/2021
12:11:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. 
Porte da empresa: ME/EPP

12.941.636/0001-17 SOLUCTION
LOGISTICA E
EVENTOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 97.034,2000 R$ 97.034,2000 30/06/2021
15:58:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 97.034,2000 R$ 97.034,2000 30/06/2021
18:10:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de eventos especializada em montagem
cenográfica para instalação de estande institucional na na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de
Janeiro. A instalação estará disponível à visitação de 18 a 22 de julho de 2021, no âmbito do Congresso Mundial
de Arquitetos, UIA2021RIO. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 97.034,2000 12.941.636/0001-17 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 97.034,2000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 97.034,2000 21.061.770/0001-14 01/07/2021 10:00:00:457
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R$ 97.034,2000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 97.000,0000 18.381.709/0001-40 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 96.910,0000 07.167.076/0001-55 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 96.762,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 78.820,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:00:00:457
R$ 77.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:01:23:317
R$ 76.000,0000 21.061.770/0001-14 01/07/2021 10:01:37:653
R$ 93.500,0000 18.381.709/0001-40 01/07/2021 10:02:41:333
R$ 75.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:03:59:333
R$ 79.500,0000 07.167.076/0001-55 01/07/2021 10:06:29:303
R$ 96.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:07:30:257
R$ 95.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:07:42:940
R$ 74.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:08:10:273
R$ 73.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:08:13:723
R$ 72.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:08:19:670
R$ 71.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:08:24:230
R$ 75.000,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:08:30:887
R$ 84.000,0000 18.381.709/0001-40 01/07/2021 10:08:38:360
R$ 70.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:08:42:830
R$ 69.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:09:10:397
R$ 68.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:09:45:937
R$ 67.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:10:10:130
R$ 66.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:10:36:600
R$ 65.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:11:25:547
R$ 63.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:11:35:317
R$ 65.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:12:09:517
R$ 62.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:12:27:680
R$ 61.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:13:03:540
R$ 60.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:13:17:450
R$ 63.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:13:25:077
R$ 59.000,0000 23.361.387/0001-07 01/07/2021 10:13:40:907
R$ 58.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:14:14:833
R$ 62.000,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:15:36:677
R$ 60.000,0000 07.832.586/0001-08 01/07/2021 10:15:38:927
R$ 61.000,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:17:03:977
R$ 59.999,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:17:21:620
R$ 57.000,0000 21.061.770/0001-14 01/07/2021 10:18:54:063
R$ 58.999,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:19:12:510
R$ 56.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:19:31:913
R$ 55.000,0000 21.061.770/0001-14 01/07/2021 10:20:27:467
R$ 54.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:20:58:370
R$ 53.000,0000 05.969.672/0001-23 01/07/2021 10:22:50:843
R$ 52.000,0000 11.627.751/0001-59 01/07/2021 10:23:18:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 01/07/2021
10:00:02 Item aberto.

Encerramento 01/07/2021
10:25:19 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

01/07/2021
10:25:19 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
11:41:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 05.969.672/0001-23.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
12:56:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNA COMUNICACAO E
PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.969.672/0001-23.

Recusa de
proposta

01/07/2021
13:32:41

Recusa da proposta. Fornecedor: ILHA ESPORTES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA., CNPJ/CPF:
11.627.751/0001-59, pelo melhor lance de R$ 52.000,0000. Motivo: A empresa ILHA ESPORTES
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ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA será inabilitada por não ter apresentado a documentação exigida
em edital, a saber: Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista; Comprovação de qualificação
econômico-financeira; Comprovação de qualificação técnica.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/07/2021
14:15:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
21.061.770/0001-14.

Recusa de
proposta

02/07/2021
14:51:24

Recusa da proposta. Fornecedor: UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
05.969.672/0001-23, pelo melhor lance de R$ 53.000,0000. Motivo: A empresa declinou da
proposta, justificando que não consegue cumprir com os descritivos do edital pelo preço ofertado,
solicitando ser inabilitada. A empresa foi informada acerca da responsabilização, nos termos da lei.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

02/07/2021
15:47:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 21.061.770/0001-14.

Aceite de
proposta

02/07/2021
17:04:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
21.061.770/0001-14, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

02/07/2021
17:04:59

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ/CPF:
21.061.770/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/07/2021
10:00:00

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 01/07/2021

10:00:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/07/2021
10:25:19

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/07/2021
10:25:44

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 01/07/2021
10:28:43

Prezados, bom dia. Informo que não tentarei negociar o valor com a empresa
classificada em primeiro lugar, tendo em vista que o valor apresentado já está em

quase 50% do valor estimado, o que nos preocupa quanto à exequibilidade.
Pregoeiro 01/07/2021

10:40:41
Suspendo a sessão até 11:30 para análise dos documentos enviados pela empresa

classificada em primeiro lugar.
Pregoeiro 01/07/2021

11:34:00
A empresa ILHA ESPORTES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA será inabilitada por não ter

apresentado a documentação exigida em edital, a saber:
Pregoeiro 01/07/2021

11:34:38
Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista (também não consta no SICAF);

Comprovação de qualificação econômico-financeira (também não consta no SICAF);
Comprovação de qualificação técnica, vez que enviou atestado de apenas um evento

realizado, sendo que o edital exige a realização de três eventos.
Pregoeiro 01/07/2021

11:35:08
Registro que a habilitação jurídica da empresa (contrato social) não foi apresentada,

mas encontra-se disponível no SICAF.
Pregoeiro 01/07/2021

11:36:03
Por todas as razões expostas, a proposta da empresa ILHA ESPORTES ASSESSORIA

ESPORTIVA LTDA será recusada, passando então à segunda colocada.
Pregoeiro 01/07/2021

11:39:28
Para UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA - Prezado licitante, bom dia.

Inicialmente verifiquei que enviou uma grande documentação, que analisaremos a
seguir. Todavia, irei abrir o prazo de 2 horas previsto em edital para encaminhamento

da proposta de preços atualizada, com os valores após a fase de lances, ok?
05.969.672/0001-

23
01/07/2021
11:40:33

Bom dia

05.969.672/0001-
23

01/07/2021
11:40:46

Providenciaremos o envio da proposta dentro do tempo determinado

Sistema 01/07/2021
11:41:47

Senhor fornecedor UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:
05.969.672/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 01/07/2021
12:56:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 05.969.672/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 01/07/2021
13:36:25

Prezados licitantes, suspendo a sessão inicialmente até 15h para análise dos
documentos enviados.

Pregoeiro 01/07/2021
15:05:07

Informo a suspensão suspensão da sessão até 17h por solicitação da área técnica, para
análise dos documentos da empresa UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA.

Pregoeiro 01/07/2021
17:02:04

Prezados, a área técnica solicitou realizar diligências junto à empresa para averiguação
da exequibilidade da proposta. Sendo assim, suspendo a sessão até 14h de manhã,

quando retornaremos com novas informações. Até mais!
Pregoeiro 02/07/2021 Prezados licitantes, boa tarde. Informo que a empresa UNA COMUNICACAO E
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14:02:57 PARTICIPACOES LTDA me enviou e-mail declinando da proposta, justificando que não
consegue cumprir com os descritivos do edital pelo preço ofertado. Sendo assim, pede

para ser inabilitada.
Pregoeiro 02/07/2021

14:03:41
Informei que a empresa será devidamente penalizada, nos termos da lei.

Pregoeiro 02/07/2021
14:04:55

Passaremos então para análise preliminar da terceira colocada, EXO COMPANY
PARTICIPACOES LTDA.

Pregoeiro 02/07/2021
14:05:49

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Prezado licitante, boa tarde.

Pregoeiro 02/07/2021
14:11:58

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Prezado licitante, está online?

Sistema 02/07/2021
14:15:01

Senhor fornecedor EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.061.770/0001-
14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/07/2021
14:16:35

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Conforme prevê o edital, abrimos prazo de
2 horas para envio da proposta atualizada.

21.061.770/0001-
14

02/07/2021
15:11:41

Boa tarde! Solicito dilação do prazo para o envio, por gentileza.

21.061.770/0001-
14

02/07/2021
15:12:23

Uma dúvida, neste momento será o envio da proposta reajustada, ou todos os
documentos completos?

Pregoeiro 02/07/2021
15:18:10

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Prezado, vocês já encaminharam todos os
documentos completos no momento do cadastramento da proposta. Agora é o

momento de enviar a proposta de preços atualizada ao valor final, após a etapa de
lances.

Pregoeiro 02/07/2021
15:21:16

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Solicito que na proposta de preços
atualizada tenha um telefone para contato, visto que a área técnica deseja entrar em

contato para realização de diligências quanto à exequibilidade da sua proposta. O
telefone informado na proposta não existe/atende.

21.061.770/0001-
14

02/07/2021
15:23:21

Perfeito! A proposta é bem completa, sim. Estamos confeccionando. Muito obrigado

Pregoeiro 02/07/2021
15:24:45

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Junto à proposta atualizada, solicito o
encaminhamento de certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do

licitante (RJ), tendo em vista que apresentou certidão do DF.
21.061.770/0001-

14
02/07/2021
15:38:36

boa tarde. a documentação "certidão negativa de falência" esta presente no pdf com o
nome "economica financeira", já anexada ao sistema previamente ao certame. Como
solciitado em lei. Ela tem validade de 90 dias e pode ser conferida de forma eletronica

Pregoeiro 02/07/2021
15:44:54

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Correto, entrei a certidão. Obrigado.

Pregoeiro 02/07/2021
15:46:41

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Questiono se vocês irão conseguir enviar a
planilha atualizada até 16:15 ou necessitarão de dilação do prazo, como solicitado

inicialmente?
Sistema 02/07/2021

15:47:43
Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF:

21.061.770/0001-14, enviou o anexo para o ítem 1.
21.061.770/0001-

14
02/07/2021
15:48:23

A proposta foi anexada. Caso exista algum erro de digitação, sanável, estamos a
disposição para corrigir.

Pregoeiro 02/07/2021
15:50:29

Para EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - Iremos verificar, obrigado.

Pregoeiro 02/07/2021
15:54:52

Suspendo a sessão até 17h para análise. Até mais.

Pregoeiro 02/07/2021
17:02:17

Prezados, informamos que os documentos da empresa EXO COMPANY PARTICIPACOES
LTDA foram analisados, bem como a sua planilha de preços atualizada, e a área técnica

manifestou-se no sentido da habilitação, tendo em vista o cumprimento de todos os
requisitos estabelecidos no edital.

Pregoeiro 02/07/2021
17:03:25

Como diligência, a área técnica entrou em contato com a empresa e entendeu que a
empresa está apta a executar o objeto da nossa licitação.

Pregoeiro 02/07/2021
17:04:33

Assim, informo a habilitação da empresa EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA e o
encerramento desta sessão. Agradecemos a participação de todos. Bom final de semana

a todos!
Sistema 02/07/2021

17:04:59
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 02/07/2021

17:05:14
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/07/2021 às

17:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

01/07/2021
10:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

01/07/2021
10:25:44 Início da etapa de julgamento de propostas
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Abertura do prazo 02/07/2021
17:04:59

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

02/07/2021
17:05:14

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/07/2021 às
17:35:00.

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 17:35 horas do dia 02 de julho de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro Oficial

LEILA OLIVEIRA CARREIRO
Equipe de Apoio

ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
Equipe de Apoio
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