
Pregão Eletrônico

926284.102016.9495.4438.267190755480.990

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2016 

Às 10:00 horas do dia 02 de junho de 2016, reuniramse o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo  instrumento  legal Portaria 116/2015 de 30/06/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 93/2016, para realizar os
procedimentos  relativos  ao  Pregão  nº  00010/2016.  Objeto:  Objeto:  Pregão  Eletrônico    Contratação  de  serviços  de  natureza
continuada, por intermédio de empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo o território nacional, sob demanda, abrangendo planejamento operacional, organização,
execução,  acompanhamento,  apoio  logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura, mobiliário,  equipamentos,
ornamentação  e  a  confecção  e  fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de
empreitada  por  preço  unitário,  conforme  especificações  constantes  do  termo  de  referência  em  anexo..  O  Pregoeiro  abriu  a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriuse em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Promoção de Evento
Descrição Complementar: Contratação de serviços de natureza continuada, por intermédio de empresa especializada, para a
realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo o território nacional,
sob demanda, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, apoio logístico, fornecimento
de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e fornecimento de material de
papelaria, sinalização e impressos em geral, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes
do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 1.630.395,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 754.344,0000 .

Histórico
Item: 1  Promoção de Evento

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
12.966.492/000153 EXB EVENTOS LTDA

 EPP
Sim Sim 1 R$ 1.490.000,0000 R$ 1.490.000,0000 30/05/2016

22:12:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição:  Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de
empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
em  todo o  território nacional,  sob demanda,  abrangendo planejamento operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,
apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

12.273.227/000190 A. B. BUFFET LTDA
 ME

Sim Sim 1 R$ 1.500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 01/06/2016
17:50:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

12.941.636/000117 SOLUCTION
LOGISTICA E
EVENTOS EIRELI

Não Não 1 R$ 1.600.000,0000 R$ 1.600.000,0000 19/05/2016
09:02:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.502.330/000124 ENGENHARIA DE
EVENTOS EIRELI 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.608.579,0000 R$ 1.608.579,0000 30/05/2016
16:44:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme edital, valor total referente ao somatório dos grupos A + B + C + D

08.797.140/000144 PEIGON
PRODUCOES
CULTURAIS LTDA 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.610.000,0000 R$ 1.610.000,0000 01/06/2016
14:10:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa



especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

12.910.861/000196 INTERCUT 
GESTAO E
PRODUCAO EM
PROJETOS
CULTURAIS LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.618.000,0000 R$ 1.618.000,0000 02/06/2016
00:36:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

18.752.694/000189 DEMAX
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.000,0000 R$ 1.630.000,0000 01/06/2016
18:05:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

10.870.381/000113 V3 BRASIL 
EVENTOS
CORPORATIVOS E
TURISMO EIRELI 
EPP

Sim Não 1 R$ 1.630.000,0000 R$ 1.630.000,0000 02/06/2016
08:25:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

14.762.054/000107 LUCIANO COSTA
BECKER EIRELI 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.000,0000 R$ 1.630.000,0000 02/06/2016
08:33:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.

09.031.612/000116 LS LOCACOES,
SERVICOS E
EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.000,0000 R$ 1.630.000,0000 30/05/2016
10:55:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

13.696.859/000129 AIR FIVE TURISMO
E EVENTOS LTDA 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.200,0000 R$ 1.630.200,0000 01/06/2016
17:11:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

13.291.502/000160 ROBERTO WAGNER
L. PEREIRA
EVENTOS  ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.390,0000 R$ 1.630.390,0000 23/05/2016
10:04:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realização de eventos e  correlatos para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do  Brasil  (CAU/BR)  em  todo  o  território  nacional,  de  acordo  com  a  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,
organização,  execução,  acompanhamento,  apoio  logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,
equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e  fornecimento  de material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em
regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

10.766.372/000187 UPGRADE EVENTOS
CORPORATIVOS
EIRELI  EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.393,1100 R$ 1.630.393,1100 01/06/2016
10:36:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.186.967/000159 AUDIOVISUAL
PRODUCOES &
EVENTOS EIRELI 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.393,1100 R$ 1.630.393,1100 23/05/2016
09:55:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio



logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.179.587/000197 RBT EVENTOS LTDA
 ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.394,0000 R$ 1.630.394,0000 24/05/2016
21:23:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

72.638.372/000159 EXEMPLUS
COMUNICACAO E
MARKETING LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
09:02:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

01.393.179/000157 DIAMOND 
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
09:41:35

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado: Objeto:  Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de
empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
em  todo o  território nacional,  sob demanda,  abrangendo planejamento operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,
apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do termo de referência. No valor ofertado estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e
demais  despesas  decorrentes  para  plena  execução  do  objeto.  Validade  da  proposta:  60  (sessenta)  dias,  contados  da  data  de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.

38.044.608/000190 INTERMEDIUM 
COMUNICAO
PROMOCAO E
EVENTOS EIRELI 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
13:42:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.

05.439.142/000173 AGENCIA DE
EVENTOS
NEGOCIOS E
SERVICOS EIRELI

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
14:13:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

05.746.657/000116 MUNDO DE IDEIAS
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
14:21:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

10.540.976/000100 CORE SERVICE
EVENTOS EIRELI 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
15:03:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

01.017.250/000105 VOETUR TURISMO
E
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
15:11:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

05.565.240/000157 AVANTI EVENTOS
LTDA  ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
15:57:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio



logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

16.555.125/000118 CRISNA CAROLINA
DA SILVA SANTOS
 ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
17:07:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.

07.832.586/000108 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
17:40:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do termo de referência, edital e seus anexos.

34.253.146/000160 PLUS VIAGENS E
TURISMO LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
18:25:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico  Contratação de serviços de natureza continuada, por
intermédio de empresa especializada, para a  realização de eventos e  correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil  (CAU/BR)  em  todo  o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,
acompanhamento,  apoio  logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,
ornamentação  e  a  confecção  e  fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de
empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.

11.189.613/000135 FERNANDO &
MARCIA LOCACOES
E MONTAGENS
PARA EVENTOS LTD

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
18:48:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.261.914/000155 SUPRIR COMERCIO
E SERVICOS LTDA 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 01/06/2016
22:53:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição:  Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de
empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
em  todo o  território nacional,  sob demanda,  abrangendo planejamento operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,
apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

09.247.422/000130 STYL LINE FEIRAS
EVENTOS E
PROMOCOES LTDA
 ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 02/06/2016
08:08:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição:  Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de
empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
em  todo o  território nacional,  sob demanda,  abrangendo planejamento operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,
apoio logístico, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, ornamentação e a confecção e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme  especificações  constantes  do  Termo  de  Referência.  Declaramos  que  estamos  em  pleno  acordo  com  o  edital  e  seus
anexos.

18.820.549/000198 CONTACTO
PRODUCOES EIRELI
 ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 02/06/2016
08:56:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

13.196.164/000188 ELO EVENTOS E
ASSESSORIA LTDA
 EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 02/06/2016
09:05:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

40.234.254/000199 GAUCHE
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 02/06/2016
09:06:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.351.100/000101 ABIC MARKETING E Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 19/05/2016



CONSULTORIA
PROMOCIONAL
LTDA.

11:47:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

08.139.101/000150 CAS PIRES
PROMOCOES E
EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 20/05/2016
10:38:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

08.472.572/000185 AMBP PROMOCOES
E EVENTOS
EMPRESARIAIS
LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 24/05/2016
13:53:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

03.118.191/000189 PREMIER EVENTOS
LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 24/05/2016
18:26:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.506.241/000156 BOEING EVENTOS
LTDA  EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 25/05/2016
11:39:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

72.590.276/000188 CHANNEL
LOCACOES E
EVENTOS LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 25/05/2016
15:12:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

03.115.350/000191 JB PROPAGANDA E
MARKETING 
EIRELI

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 25/05/2016
16:12:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

15.767.257/000140 PROMOVA CO
PROMOCOES,
EVENTOS E
SERVICOS LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 28/05/2016
11:52:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

08.712.419/000188 BOOM
ENTRETENIMENTO
E COMUNICACAO
LTDA  ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 30/05/2016
11:27:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.684.289/000154 CZ PROMOCOES E
EVENTOS LTDA 
ME

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 30/05/2016
13:57:22



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

08.856.095/000151 CY PRODUCOES E
ORGANIZACOES DE
EVENTOS EIRELI

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 30/05/2016
14:35:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

05.969.672/000123 UNA MARKETING
DE EVENTOS LTDA

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 30/05/2016
15:34:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

11.200.051/000183 FULLBLESS
EVENTOS EIRELI

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 30/05/2016
17:22:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

06.878.596/000103 SUN & TOUR
VIAGENS E
EVENTOS LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 31/05/2016
10:42:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

00.903.052/000178 CAPACITA
EVENTOS EIRELI

Não Não 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 31/05/2016
17:24:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.

10.140.124/000126 MISTRAL
PRODUCOES LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 1.630.395,0000 R$ 1.630.395,0000 31/05/2016
17:57:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

07.271.878/000100 UP IDEIAS
SERVICOS
ESPECIALIZADOS E
COMUNICACAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.800.000,0000 R$ 1.800.000,0000 02/06/2016
07:57:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

22.086.572/000178 I9 PRODUCOES E
EVENTOS LTDA 
EPP

Sim Sim 1 R$ 2.500.000,0000 R$ 2.500.000,0000 31/05/2016
10:09:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

17.325.974/000148 AVM
EMPREENDIMENTOS
EIRELI  ME

Sim Sim 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 30/05/2016
12:15:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviço de organização de eventos.

06.554.878/000155 D.A. DE MORAIS
EIRELI  ME

Sim Sim 1 R$ 3.500.000,0000 R$ 3.500.000,0000 01/06/2016
18:07:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio



logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

11.718.029/000120 GILVAN DA SILVA
BARRETO  ME

Sim Sim 1 R$ 25.000.000,0000 R$ 25.000.000,0000 27/05/2016
17:17:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de  serviços  de  natureza  continuada,  por  intermédio  de  empresa
especializada, para a realização de eventos e correlatos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em todo
o  território  nacional,  sob  demanda,  abrangendo  planejamento  operacional,  organização,  execução,  acompanhamento,  apoio
logístico,  fornecimento  de  alimentação  e  bebida,  infraestrutura,  mobiliário,  equipamentos,  ornamentação  e  a  confecção  e
fornecimento  de  material  de  papelaria,  sinalização  e  impressos  em  geral,  em  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,
conforme especificações constantes do Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 25.000.000,0000 11.718.029/000120 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 3.500.000,0000 06.554.878/000155 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 3.000.000,0000 17.325.974/000148 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 2.500.000,0000 22.086.572/000178 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.800.000,0000 07.271.878/000100 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 09.247.422/000130 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 16.555.125/000118 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 07.832.586/000108 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 34.253.146/000160 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 11.189.613/000135 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 07.261.914/000155 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 13.196.164/000188 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 40.234.254/000199 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 10.140.124/000126 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 72.638.372/000159 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 01.393.179/000157 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 05.746.657/000116 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 10.540.976/000100 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 01.017.250/000105 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 05.565.240/000157 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 07.351.100/000101 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 08.139.101/000150 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 08.472.572/000185 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 03.118.191/000189 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 07.506.241/000156 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 03.115.350/000191 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 15.767.257/000140 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 08.712.419/000188 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 07.684.289/000154 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 08.856.095/000151 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 05.969.672/000123 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 06.878.596/000103 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.395,0000 00.903.052/000178 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.394,0000 07.179.587/000197 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.393,1100 07.186.967/000159 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.393,1100 10.766.372/000187 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.390,0000 13.291.502/000160 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.200,0000 13.696.859/000129 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.000,0000 09.031.612/000116 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.000,0000 18.752.694/000189 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.000,0000 10.870.381/000113 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.630.000,0000 14.762.054/000107 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.618.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.610.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.608.579,0000 07.502.330/000124 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.600.000,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.500.000,0000 12.273.227/000190 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.490.000,0000 12.966.492/000153 02/06/2016 10:00:31:310
R$ 1.489.000,0000 10.766.372/000187 02/06/2016 10:05:09:887



R$ 1.489.001,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:05:26:607
R$ 1.400.000,0000 05.565.240/000157 02/06/2016 10:05:44:070
R$ 1.488.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:06:07:690
R$ 1.599.999,9900 11.718.029/000120 02/06/2016 10:06:11:103
R$ 1.300.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:06:29:187
R$ 1.600.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:06:45:827
R$ 1.480.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:06:50:680
R$ 1.399.999,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:06:58:650
R$ 1.290.000,0000 40.234.254/000199 02/06/2016 10:07:13:600
R$ 1.320.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:07:23:873
R$ 1.290.000,0000 03.115.350/000191 02/06/2016 10:07:36:930
R$ 1.270.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:07:54:453
R$ 1.600.000,0000 22.086.572/000178 02/06/2016 10:07:57:617
R$ 1.200.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:07:57:723
R$ 1.275.060,0000 40.234.254/000199 02/06/2016 10:08:04:317
R$ 1.289.000,0000 01.017.250/000105 02/06/2016 10:08:11:337
R$ 1.249.698,0000 08.712.419/000188 02/06/2016 10:08:36:390
R$ 1.350.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:08:36:780
R$ 1.590.000,0000 06.554.878/000155 02/06/2016 10:08:44:030
R$ 1.150.000,0000 40.234.254/000199 02/06/2016 10:08:57:817
R$ 1.489.000,0000 06.554.878/000155 02/06/2016 10:09:08:247
R$ 1.199.000,0000 03.115.350/000191 02/06/2016 10:09:09:403
R$ 1.299.020,6900 08.472.572/000185 02/06/2016 10:09:21:733
R$ 1.198.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:09:25:660
R$ 1.149.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:09:29:687
R$ 1.300.000,0000 05.565.240/000157 02/06/2016 10:09:34:450
R$ 1.300.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:09:36:660
R$ 1.149.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:09:37:453
R$ 1.148.000,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:09:53:620
R$ 1.224.311,2500 08.139.101/000150 02/06/2016 10:10:06:557
R$ 1.140.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:10:23:877
R$ 1.586.279,0000 07.502.330/000124 02/06/2016 10:10:52:063
R$ 1.200.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:11:04:343
R$ 1.139.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:11:10:683
R$ 1.139.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:11:16:980
R$ 1.190.189,0000 07.684.289/000154 02/06/2016 10:11:22:207
R$ 1.129.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:11:37:637
R$ 1.135.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:11:40:373
R$ 1.300.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:11:59:907
R$ 1.125.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:12:02:237
R$ 1.124.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:12:41:413
R$ 1.130.000,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:12:41:830
R$ 1.250.000,0000 13.196.164/000188 02/06/2016 10:13:08:797
R$ 1.100.000,0000 40.234.254/000199 02/06/2016 10:13:09:020
R$ 1.290.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:13:10:040
R$ 1.219.660,0000 15.767.257/000140 02/06/2016 10:13:33:363
R$ 1.123.999,0700 03.118.191/000189 02/06/2016 10:14:22:557
R$ 1.099.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:14:32:053
R$ 1.101.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:14:56:423
R$ 1.098.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:15:19:853
R$ 1.100.000,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:15:35:080
R$ 1.095.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:15:36:353
R$ 1.200.000,0000 05.565.240/000157 02/06/2016 10:15:48:037
R$ 1.100.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:15:50:540
R$ 1.000.000,0000 40.234.254/000199 02/06/2016 10:15:52:787
R$ 1.000.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:16:02:363
R$ 1.300.000,0000 06.878.596/000103 02/06/2016 10:16:06:240
R$ 1.090.000,0000 01.393.179/000157 02/06/2016 10:16:07:210
R$ 1.500.000,0000 22.086.572/000178 02/06/2016 10:16:12:110
R$ 1.050.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:16:21:540
R$ 1.150.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:16:24:803
R$ 1.093.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:16:32:423
R$ 999.999,9900 01.393.179/000157 02/06/2016 10:16:44:883
R$ 1.143.000,0000 03.115.350/000191 02/06/2016 10:17:03:423
R$ 894.988,8900 10.766.372/000187 02/06/2016 10:17:04:660



R$ 990.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:17:05:977
R$ 999.500,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:17:09:593
R$ 894.980,0000 01.017.250/000105 02/06/2016 10:17:40:623
R$ 990.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:17:46:710
R$ 990.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:17:54:540
R$ 1.434.750,0000 10.540.976/000100 02/06/2016 10:17:57:023
R$ 1.150.000,0000 13.196.164/000188 02/06/2016 10:17:58:230
R$ 991.515,0000 00.903.052/000178 02/06/2016 10:18:02:530
R$ 952.018,0000 03.118.191/000189 02/06/2016 10:18:19:240
R$ 989.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:18:20:540
R$ 890.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:18:25:733
R$ 1.000.000,0000 05.969.672/000123 02/06/2016 10:18:29:850
R$ 980.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:18:34:043
R$ 970.000,0000 05.969.672/000123 02/06/2016 10:18:55:190
R$ 889.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:18:57:880
R$ 950.000,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:19:07:990
R$ 951.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:19:32:390
R$ 980.000,0000 11.200.051/000183 02/06/2016 10:19:34:427
R$ 1.025.650,7300 10.140.124/000126 02/06/2016 10:19:43:157
R$ 889.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:19:51:527
R$ 949.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:20:00:517
R$ 900.000,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:20:05:377
R$ 1.299.999,9900 11.718.029/000120 02/06/2016 10:20:12:183
R$ 1.251.060,6900 08.472.572/000185 02/06/2016 10:20:12:213
R$ 888.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:20:28:720
R$ 905.615,0000 05.439.142/000173 02/06/2016 10:20:42:857
R$ 1.140.000,0000 11.189.613/000135 02/06/2016 10:20:43:567
R$ 899.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:20:45:080
R$ 880.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:20:55:733
R$ 879.999,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:21:13:310
R$ 947.884,7300 10.140.124/000126 02/06/2016 10:21:20:290
R$ 1.480.600,0000 13.696.859/000129 02/06/2016 10:21:53:037
R$ 879.950,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:21:55:223
R$ 893.000,0000 72.590.276/000188 02/06/2016 10:22:20:947
R$ 876.900,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:22:34:207
R$ 879.949,9900 01.017.250/000105 02/06/2016 10:22:40:923
R$ 1.215.927,3600 08.472.572/000185 02/06/2016 10:22:48:097
R$ 832.967,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:23:00:677
R$ 876.800,0000 01.017.250/000105 02/06/2016 10:23:14:320
R$ 832.872,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:23:21:970
R$ 832.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:23:30:693
R$ 890.000,0000 05.969.672/000123 02/06/2016 10:23:33:543
R$ 831.988,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:23:43:560
R$ 830.999,9900 01.393.179/000157 02/06/2016 10:23:50:490
R$ 820.000,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:23:56:207
R$ 850.000,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:24:01:707
R$ 778.918,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:24:03:637
R$ 831.980,0000 01.017.250/000105 02/06/2016 10:24:03:880
R$ 975.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:24:09:323
R$ 1.211.927,3600 08.472.572/000185 02/06/2016 10:24:15:203
R$ 930.000,0000 72.638.372/000159 02/06/2016 10:24:19:483
R$ 1.280.000,0000 07.832.586/000108 02/06/2016 10:24:19:690
R$ 928.584,7300 10.140.124/000126 02/06/2016 10:24:25:840
R$ 800.000,0000 38.044.608/000190 02/06/2016 10:24:33:857
R$ 759.920,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:24:34:600
R$ 782.510,0000 01.017.250/000105 02/06/2016 10:24:35:533
R$ 778.910,0000 01.393.179/000157 02/06/2016 10:24:37:687
R$ 1.036.711,0000 15.767.257/000140 02/06/2016 10:24:43:907
R$ 756.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:24:47:013
R$ 1.174.000,0000 05.746.657/000116 02/06/2016 10:24:55:097
R$ 892.994,0000 03.118.191/000189 02/06/2016 10:24:59:107
R$ 755.994,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:25:01:560
R$ 984.000,0000 07.832.586/000108 02/06/2016 10:25:03:770
R$ 900.000,0000 06.878.596/000103 02/06/2016 10:25:08:950
R$ 755.800,0000 18.820.549/000198 02/06/2016 10:25:14:743



R$ 755.900,0000 01.393.179/000157 02/06/2016 10:25:15:723
R$ 755.791,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:25:24:487
R$ 755.000,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:25:33:427
R$ 755.790,0000 01.393.179/000157 02/06/2016 10:25:36:497
R$ 754.991,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:25:45:243
R$ 889.994,0000 03.118.191/000189 02/06/2016 10:25:46:940
R$ 911.934,7300 10.140.124/000126 02/06/2016 10:25:48:870
R$ 890.000,0000 06.878.596/000103 02/06/2016 10:25:49:773
R$ 754.990,0000 01.393.179/000157 02/06/2016 10:25:57:403
R$ 754.350,0000 12.910.861/000196 02/06/2016 10:25:58:083
R$ 945.000,0000 08.797.140/000144 02/06/2016 10:26:03:307
R$ 1.100.000,0000 12.966.492/000153 02/06/2016 10:26:04:363
R$ 754.344,0000 12.941.636/000117 02/06/2016 10:26:05:400
R$ 755.700,0000 16.555.125/000118 02/06/2016 10:26:10:600

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance

12.910.861/0001
96 02/06/2016 10:26:16:773 02/06/2016 10:26:40:193 Fornecedor enviou lance R$ 754.100,0000

01.393.179/0001
57 02/06/2016 14:02:58:403 02/06/2016 14:07:58:403 Tempo para envio de lance

expirou 

16.555.125/0001
18 02/06/2016 14:08:03:887 02/06/2016 14:13:03:887 Tempo para envio de lance

expirou 

18.820.549/0001
98 02/06/2016 14:13:13:973 02/06/2016 14:18:13:973 Tempo para envio de lance

expirou 

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 02/06/2016
10:04:39 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

02/06/2016
10:14:56 Batida iminente. Data/hora iminência: 02/06/2016 10:24:56.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

02/06/2016
10:26:16 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

02/06/2016
10:26:16 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

02/06/2016
10:26:40

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM
PROJETOS CULTURAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12910861000196 enviou um lance no valor de 754.100,0000

Encerrado 02/06/2016
10:26:40 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação 
Anexo

02/06/2016
10:38:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS
CULTURAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.910.861/000196.

Encerramento do
prazo de
Convocação 
Anexo

02/06/2016
13:39:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM
PROJETOS CULTURAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.910.861/000196.

Recusa 02/06/2016
13:56:16

Recusa da proposta. Fornecedor: INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.910.861/000196, pelo melhor lance de R$ 754.100,0000. Motivo: A empresa não enviou
toda a documentação dentro do prazo estabelecido.

Volta de Fase 02/06/2016
14:02:58 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

02/06/2016
14:02:58 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

02/06/2016
14:08:03

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:07:58 de 02/06/2016. O tempo expirou e o lance
não foi enviado pelo fornecedor DIAMOND  PROMOCOES E EVENTOS LTDA  EPP, CNPJ/CPF:
01393179000157

Início do
desempate

02/06/2016
14:08:03 Item está em 2º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

02/06/2016
14:13:13

Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:13:03 de 02/06/2016. O tempo expirou e o lance
não foi enviado pelo fornecedor CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS  ME, CNPJ/CPF:
16555125000118

Início do
desempate

02/06/2016
14:13:13 Item está em 3º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

02/06/2016
14:18:26

Item teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 14:18:13 de 02/06/2016. O tempo expirou e o lance
não foi enviado pelo fornecedor CONTACTO PRODUCOES EIRELI  ME, CNPJ/CPF: 18820549000198

Encerrado 02/06/2016
14:18:26 Item encerrado

Abertura do prazo
de Convocação 
Anexo

02/06/2016
14:19:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
12.941.636/000117.

Encerramento do
prazo de
Convocação 

02/06/2016
16:19:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.941.636/000117.



Anexo

Aceite 06/06/2016
14:02:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
12.941.636/000117, pelo melhor lance de R$ 754.344,0000.

Habilitado 06/06/2016
14:02:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI 
CNPJ/CPF: 12.941.636/000117

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 02/06/2016
10:01:30

Bom dia senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº 10/2016, cujo objeto é a contratação de agência de eventos.

Pregoeiro 02/06/2016
10:01:40

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances, conforme

estabelece o inciso III do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro 02/06/2016

10:01:49
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão,

conforme estabelece o inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro 02/06/2016

10:02:03
Informo que somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas
as exigências do edital. Caso o vencedor não apresente todos os documentos exigidos,

incorrerá nas sanções aplicáveis, previstas no instrumento convocatório.
Pregoeiro 02/06/2016

10:04:50
Srs licitantes, abrimos o item para lances.

Sistema 02/06/2016
10:14:56

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:24 de 02/06/2016, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 02/06/2016
10:26:16

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento

de todos os itens. Mantenhamse conectados.
Sistema 02/06/2016

10:26:16
O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate

ME/EPP/7174" e mantenhamse conectados.
Sistema 02/06/2016

10:26:16
Sr. Fornecedor INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA, CNPJ/CPF:
12910861000196, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor,
até às 10:31:16 de 02/06/2016.

Sistema 02/06/2016
10:26:40

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor INTERCUT  GESTAO E
PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12910861000196 enviou um lance no

valor de 754.100,0000
Sistema 02/06/2016

10:26:40
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Sistema 02/06/2016
10:38:30

Senhor fornecedor INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.910.861/000196, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2016
10:39:49

Para INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA  Conforme
estabelece o item 9.1 do edital, abrimos o prazo de 3 (três) horas para o envio da proposta
atualizada e TODOS os demais documentos relacionados no edital, inclusive os habilitatórios,

conforme capítulo 10 do edital.
Pregoeiro 02/06/2016

10:40:58
Para INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS LTDA  Dessa forma, o

prazo final para o envio da documentação é 13h38.
12.910.861/0001

96
02/06/2016
10:43:14

Sr. Pregoeiro, em breve encaminharemos a referida documentação. Obrigado.

Sistema 02/06/2016
13:39:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS CULTURAIS
LTDA, CNPJ/CPF: 12.910.861/000196, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 02/06/2016
14:02:58

Sr. Fornecedor DIAMOND  PROMOCOES E EVENTOS LTDA  EPP, CNPJ/CPF: 01393179000157,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:07:58 de

02/06/2016.
Sistema 02/06/2016

14:08:03
O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:07:58 de 02/06/2016. O tempo

expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DIAMOND  PROMOCOES E EVENTOS LTDA 
EPP, CNPJ/CPF: 01393179000157

Sistema 02/06/2016
14:08:03

Sr. Fornecedor CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS  ME, CNPJ/CPF: 16555125000118, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:13:03 de

02/06/2016.
Pregoeiro 02/06/2016

14:08:58
Prezados, informo que a empresa INTERCUT  GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS

CULTURAIS LTDA teve a sua proposta recusada por não ter enviado toda a documentação
exigida pelo edital. Por essa razão iniciamos o desempate pelo sistema.

Sistema 02/06/2016
14:13:13

O item 1 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:13:03 de 02/06/2016. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS  ME,

CNPJ/CPF: 16555125000118
Sistema 02/06/2016

14:13:13
Sr. Fornecedor CONTACTO PRODUCOES EIRELI  ME, CNPJ/CPF: 18820549000198, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 14:18:13 de

02/06/2016.
Sistema 02/06/2016

14:18:26
O item 1 teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 14:18:13 de 02/06/2016. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONTACTO PRODUCOES EIRELI  ME,

CNPJ/CPF: 18820549000198



Sistema 02/06/2016
14:18:26

Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta
"Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Sistema 02/06/2016
14:19:52

Senhor fornecedor SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.941.636/0001
17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2016
14:20:53

Para SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI  Conforme estabelece o item 9.1 do edital,
abrimos o prazo de 3 (três) horas para o envio da proposta atualizada e TODOS os demais
documentos relacionados no edital, inclusive os habilitatórios, conforme capítulo 10 do edital.

Pregoeiro 02/06/2016
14:21:36

Para SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI  Dessa forma, o prazo final para o envio da
documentação é 17h19.

12.941.636/0001
17

02/06/2016
14:40:31

Boa tarde, ciente! Estaremos encaminhando dentro do prazo. Obrigado.

Sistema 02/06/2016
16:19:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
12.941.636/000117, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2016
18:16:56

Prezados licitantes, boa tarde! Tivemos um pequeno problema com nosso certificado digital
agora a tarde, razão pela qual só agora, com a resolução, que estou conseguindo acessar

novamente esta sessão. Peço desculpa pela ausência.
Pregoeiro 02/06/2016

18:18:12
Assim, informo que retornaremos amanha, dia 03/06, às 11h com novas informações sobre a

aceitabilidade ou não da proposta. Boa noite a todos!
Pregoeiro 03/06/2016

11:04:53
Prezados licitantes, bom dia!

Pregoeiro 03/06/2016
11:06:28

Informo que suspenderemos a sessão para que a área demandante dos serviços promova
diligências junto à empresa SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS, com vistas a verificar a

exequibilidade da proposta de preços ofertada.
Pregoeiro 03/06/2016

11:11:30
Será analisado apenas a planilha de preços, pois os demais documentos habilitatórios estão

completos.
Pregoeiro 03/06/2016

11:11:56
Dessa forma, retornaremos na próxima segundafeira, dia 06/06, às 10h, com informações

acerca da aceitabilidade ou não da empresa. Bom dia a todos!
Pregoeiro 06/06/2016

12:10:10
Prezados licitantes, boa tarde! Hoje pela manhã este sistema Comprasnet apresentou

problemas que impossibilitaram o retorno desda sessão no horário combinado.
Pregoeiro 06/06/2016

12:12:34
Fomos informados que durante o final de semana o sistema ficou indisponível para realização

de manutenção, motivo que acreditamos estar causando o problema.
Pregoeiro 06/06/2016

12:14:49
Dessa forma, para que todos tenham ciência, retornaremos as 14h00 para informar sobre a

diligência realizada (caso o sistema não apresente instabilidades).
Pregoeiro 06/06/2016

14:01:34
Prezados licitantes, boa tarde! Informo que a área de eventos de CAU/BR, demandante desta
licitação, realizou diligências junto à SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS e entendeu pela
aceitabilidade da proposta da empresa, uma vez que se comprometeu a praticar os preços

ofertados, garantindo a exequibilidade do contrato.
Sistema 06/06/2016

14:02:20
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 06/06/2016

14:02:40
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/06/2016 às 14:23:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 06/06/2016 14:02:20 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

06/06/2016 14:02:40 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/06/2016 às 14:23:00.

Após  encerramento  da  Sessão  Pública,  os  licitantes  melhores  classificados  foram  declarados  vencedores  dos  respectivos  itens.  Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada
mais  havendo  a  declarar,  foi  encerrada  a  sessão  às  14:26  horas  do  dia  06  de  junho  de  2016,  cuja  ata  foi  lavrada  e  assinada  pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro Oficial

ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
Equipe de Apoio

ELANE COELHO LIMA
Equipe de Apoio
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