
 

 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N. º014/2020 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com sede na Avenida Prefeito Osmar Cunha, n° 260 

Ed. Royal Business Center - 6° andar – Centro, CEP: 88015-100 - Florianópolis, SC, inscrito(a) 

no CNPJ/MF sob o nº 14.895.272/0001-01, neste ato representado neste ato representado pela 

sua Presidente, Sra. Daniela Pareja Garcia Sarmento, arquiteta e urbanista, portadora da 

Carteira de Identidade n° 53929527, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 017.289.649-

54, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 

REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2020, publicada no Diário Oficial da União de 08 de setembro de 

2020, processo administrativo nº 015/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços para eventos e similares do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC e órgãos participantes, incluindo a locação e aquisição 

de materiais necessários, conforme demanda, especificado (s) no (s) item (ns) 1 a 54 do Termo 

de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 07/2020, que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  

Fornecedor: FULLBLESS EVENTOS EIRELI, CNPJ: 11.200.051/0001-83, Endereço: SRTVS, Quadra 701, 
Bloco “O”, 1º andar, Sala 154 – Centro Multiempresarial, Brasília/DF, CEP 70340-000, contatos: (61) 3548-
3004, (61) 3548-3005 e E-mail: comercial@luminareventos.com.br.  
Representante: GISELLE DOMINGUES UDRE VARELA, Cargo: Diretora Executiva, CPF: 694.076.731-20, 
Telefone: (61) 98117-7077 , (61) 3522-8508, E-mail contratos@luminareventos.com.br.  

ITE
M 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

Unidade 
de 

Medida 

Quanti
dade 

Valor 
Unitário  

Grupo 3 – FILMAGEM, FOTOGRAFIA, PROJEÇÃO E TRANSMISSÃO (Grande Florianópolis) 

16 

Locação de Projetor multimídia, tipo lâmpada: uhe, potência 

lâmpada: 250 w, voltagem: 100,240 v, quantidade entrada rgb: 1 

un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tipo zoom: 

manual,digital, potência autofalantes: 4 w, quantidade 

autofalantes: 1 un, tipo: portátil, capacidade projeção cor: mínimo 

de 16 milhões px, luminosidade mínima: 3.000 lm, tipo foco: 

automático, tipo projeção: frontal e teto, tipo tecnologia: 3lcd, 

resolução: 1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem fio 

Diária (8 

horas) 
40 126,67 

17 Locação de Televisor, tamanho tela: 40 pol, voltagem: 110,220 v, Diária (8 36 115,19 
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características adicionais: ful hd, smart tv, dvt, widescreen, 2 

entradas rf, tipo tela: led, acessórios: controle remoto 

horas) 

18 

Serviço de filmagem em alta definição, com duas câmeras e dois 

operadores, com microfone de captação de áudio do ambiente e 

para entrevistas, com tomadas externas, palestras na íntegra, 

com edição (montagens, cortes, legendas, etc). A filmagem 

deverá ser entregue em mídia física (DVD), sendo uma cópia com 

encoding para reprodução em aparelhos de DVD e outra cópia 

em arquivo de vídeo em alta definição. O DVD deverá possuir 

legenda em português de todas as falas contidas nas filmagens. 

As capas do DVDs deverão identificar os produtos e usar a logo 

do evento. A versão para aprovação deverá ser entregue em até 

10 dias contados do final do evento. 

Diária (8 

horas) 
80 1.200,00 

19 

Serviço para registro fotográfico digital de todo o evento, com 

qualidade jornalística, com fornecimento das fotos no mesmo dia, 

via transferência digital ou mídia física. A entrega do material em 

alta resolução, com DVD identificado com capa, deverá ser em 

até 10 dias contados do final do evento. 

Diária (8 

horas) 
132 490,00 

20 

Serviço de filmagem em alta definição com webstreaming 

(transmissão ao vivo) de áudio e vídeo para os principais sites 

como Youtube e Facebook com resolução mínima 720p (com 

mínimo de 26 quadros por segundo) e qualidade de áudio 96kbps 

com fornecimento de link de internet exclusivo. O serviço ainda 

deve contemplar: 01 (uma) mesa de corte com operador, 02 

(duas) câmeras e 02 (dois) operadores, com microfone de 

captação de áudio do ambiente e microfone para entrevistas com 

tomadas externas, palestras na íntegra. A filmagem deverá ser 

entregue em mídia física (DVD) editada (montagens, cortes, 

legendas, etc). sendo uma cópia com encoding para reprodução 

em aparelhos de DVD e outra cópia em arquivo de vídeo em alta 

definição. As capas do DVDs deverão identificar os produtos e 

usar a logo do evento. A versão para aprovação deverá ser 

entregue em até 10 dias do final do evento. 

Diária (8 

horas) 
80 1.000,00 

21 

Locação de Tela projeção, material estrutura: metal, tipo tripé: 

com ajuste de altura, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: 

pintura eletrostática, material: plástico vinil, tipo fixação: 

parede,teto,tripé, cor: branca, altura: 1,80 m, largura: 1,80 m, 

material triplé: aço 

Diária (8 

horas) 
40 101,08 

GRUPO 5 – ALIMENTAÇÃO (Interior) 

28 

Mini Coffee  

Mini pão de queijo, salada de frutas ou fruta no palito, 01 opção 

de suco natural ou integral (não néctar); garrafa(s) térmicas com 

café, garrafa(s) térmicas com leite, saches de açúcar e adoçante. 

Xícaras/Copos de louça/vidro (não descartáveis) ou 

biodegradáveis. 

Por 

pessoa 
4200 15,54 

29 

Coffee Break  

05 opções de salgado (pelo menos uma opção sem glúten, pelo 

menos uma opção sem lactose, pelo menos uma opção sem 

carne); 03 opções de doce (pelo menos uma opção sem leite e 

Por 

pessoa 
6600 21,65 



 

 
 

uma opção sem glúten); 01 opção de salada de frutas ou fruta no 

palito; 01 opção de suco natural ou integral (não néctar); garrafa 

de água mineral sem gás (ou saborizada); garrafa(s) térmicas 

com café, garrafa(s) térmicas com leite, saches de açúcar e 

adoçante. Xícaras/Copos de louça/vidro (não descartáveis) ou 

biodegradáveis. 

30 

Coquetel  

8 opções de salgados (pelo menos duas sem glúten, pelo menos 

duas sem lactose, pelo menos uma opção sem carne); 03 opções 

de doce (pelo menos uma opção sem leite); 1 opção de prato 

quente ou caldo (sem carne) em porções individuais; 02 opções 

de frutas (fatiadas ou em grão); 02 opções de suco natural ou 

integral (não néctar); garrafa de água mineral sem gás (ou 

saborizada); coquetel de frutas sem álcool; 02 tipos de 

refrigerante; garrafa(s) térmicas com café, garrafa(s) térmicas 

com leite, saches de açúcar e adoçante. Xícaras/Copos de 

louça/vidro (não descartáveis) ou biodegradáveis. 

Por 

pessoa 
2200 36,32 

31 

Kit Biscoito  

01 pacote de 350g de biscoitos doces: finos de polvilho, 

amanteigados, pequenos recheados com geleias, entre outros; 01 

pacote de 350g de biscoitos salgados de boa qualidade. Ambos 

devidamente fechados/lacrados para facilitar armazenamento. 

kit 1600 7,55 

32 

Kit café  

1 garrafa de 1,8 litros de café com leite (integral); 1 garrafa de 1,8 

litros de café; 1 garrafa de 1,8 litros de água quente. Saches de 

chá (no mínimo 30 unidades e 2 sabores) Xícaras de louça (não 

descartáveis) ou biodegradáveis. Mexedores em material não 

descartável ou biodegradável. Guardanapos de papel pequeno. 

Xícaras/Copos de louça/vidro (não descartáveis) ou 

biodegradáveis. 

kit 800 15,59 

33 Água mineral sem gás em garrafas de 500ml Unidade 1500 1,72 

34 Água mineral em garrafão de 20 L Unidade 60 7,32 

Grupo 7 – FILMAGEM, FOTOGRAFIA, PROJEÇÃO E TRANSMISSÃO (Interior) 

43 

Locação de Projetor multimídia, tipo lâmpada: uhe, potência 

lâmpada: 250 w, voltagem: 100,240 v, quantidade entrada rgb: 1 

un, quantidade entradas vídeo: mínimo 5 un, tipo zoom: 

manual,digital, potência autofalantes: 4 w, quantidade 

autofalantes: 1 un, tipo: portátil, capacidade projeção cor: mínimo 

de 16 milhões px, luminosidade mínima: 3.000 lm, tipo foco: 

automático, tipo projeção: frontal e teto, tipo tecnologia: 3lcd, 

resolução: 1.280 x 800, tipo controle: remoto, sem fio 

Diária (8 

horas) 
40 120,00 

44 

Locação de Televisor, tamanho tela: 40 pol, voltagem: 110,220 v, 

características adicionais: ful hd, smart tv, dvt, widescreen, 2 

entradas rf, tipo tela: led, acessórios: controle remoto 

Diária (8 

horas) 
40 115,00 

45 

Serviço de filmagem em alta definição, com duas câmeras e dois 

operadores, com microfone de captação de áudio do ambiente e 

para entrevistas, com tomadas externas, palestras na íntegra, 

com edição (montagens, cortes, legendas, etc). A filmagem 

deverá ser entregue em mídia física (DVD), sendo uma cópia com 

Diária (8 

horas) 
80 1.400,00 



 

 
 

encoding para reprodução em aparelhos de DVD e outra cópia 

em arquivo de vídeo em alta definição. O DVD deverá possuir 

legenda em português de todas as falas contidas nas filmagens. 

As capas do DVDs deverão identificar os produtos e usar a logo 

do evento. A versão para aprovação deverá ser entregue em até 

10 dias contados do final do evento. 

46 

Serviço para registro fotográfico digital de todo o evento, com 

qualidade jornalística, com fornecimento das fotos no mesmo dia, 

via transferência digital ou mídia física. A entrega do material em 

alta resolução, com DVD identificado com capa, deverá ser em 

até 10 dias contados do final do evento. 

Diária (8 

horas) 
140 600,00 

47 

Serviço de filmagem em alta definição com webstreaming 

(transmissão ao vivo) de áudio e vídeo para os principais sites 

como Youtube e Facebook com resolução mínima 720p (com 

mínimo de 26 quadros por segundo) e qualidade de áudio 96kbps 

com fornecimento de link de internet exclusivo. O serviço ainda 

deve contemplar: 01 (uma) mesa de corte com operador, 02 

(duas) câmeras e 02 (dois) operadores, com microfone de 

captação de áudio do ambiente e microfone para entrevistas com 

tomadas externas, palestras na íntegra. A filmagem deverá ser 

entregue em mídia física (DVD) editada (montagens, cortes, 

legendas, etc). sendo uma cópia com encoding para reprodução 

em aparelhos de DVD e outra cópia em arquivo de vídeo em alta 

definição. As capas do DVDs deverão identificar os produtos e 

usar a logo do evento. A versão para aprovação deverá ser 

entregue em até 10 dias do final do evento. 

Diária (8 

horas) 
80 1.300,00 

48 

Locação de Tela projeção, material estrutura: metal, tipo tripé: 

com ajuste de altura, tipo ajuste tela: retrátil, tipo acabamento: 

pintura eletrostática, material: plástico vinil, tipo fixação: 

parede,teto,tripé, cor: branca, altura: 1,80 m, largura: 1,80 m, 

material triplé: aço 

Diária (8 

horas) 
40 101,08 

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 

anexo a esta Ata. 

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

Item nº  Órgão Participante Unidade Quantidade 

16 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

17 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 04 



 

 
 

18 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

19 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

40 

CREA/SC 40 

CREF/SC 12 

20 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

21 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

28 

CRA/SC 

Por pessoa 

1200 

CREA/SC 1200 

CREF/SC 600 

29 

CRA/SC 

Por pessoa 

2000 

CREA/SC 2000 

CREF/SC 600 

30 

CRA/SC 

Por pessoa 

600 

CREA/SC 600 

CREF/SC 400 

31 

CRA/SC 

kit 

400 

CREA/SC 400 

CREF/SC 400 

32 

CRA/SC 

kit 

200 

CREA/SC 200 

CREF/SC 200 

33 CRA/SC Unidade 500 



 

 
 

CREA/SC 500 

34 
CRA/SC 

Unidade 
20 

CREA/SC 20 

43 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

44 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

45 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

46 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

40 

CREA/SC 40 

CREF/SC 20 

47 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

20 

CREA/SC 20 

CREF/SC 20 

48 

CRA/SC 

Diária (8 horas) 

10 

CREA/SC 10 

CREF/SC 10 

  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do dia 28/09/2020, 

não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 



 

 
 

nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1., 6.7.2. e 6.7.4. será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações 



 

 
 

dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Edital. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º 

do Decreto nº 7.892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses: 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2013. 

 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em formato digital e, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.  

 

 

Florianópolis, 15 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Presidente do CAU/SC 

CONTRATANTE 

_____________________________________ 

Giselle Domingues Udre Varela  

Diretora Executiva 

CONTRATADA 
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Pregão Eletrônico

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  17/08/2020 10:01
 Número da portaria:  PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 26/2019
 Data de portaria:  30/08/2019
 Número do processo:  015/2020
 Número do pregão:  00007/2020 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços para
eventos e similares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina CAU/SC, incluindo a locação e
aquisição de materiais necessários, conforme demanda. O objeto abrange a coordenação, execução,
acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, apoio logístico, locação de equipamentos,
estruturas temporárias de mobiliário e materiais e ornamentação.

    GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 377.872,7000  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - R$ 300.040,6000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:11 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 300.040,6000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS EIRELI - 04/09/2020 15:57:55

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

1 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

Mini Coffee- mini pão de queijo
salada de frutas ou fruta no palito
01 opção de suco natural ou
integral (não néctar); garrafa(s)
térmicas com café, garrafa(s)
térmicas com leite saches de
açúcar e adoçante. Xícaras/Copos
de louça/vidro (não descartáveis)
ou biodegradáveis;

- 5040 Unidade R$
16,1800

R$
14,8900

-

2 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

Coffee break - 05 opções de
salgado (pelo menos uma opção
sem glúten, pelo menos uma
opção sem lactose, pelo menos
uma opção sem carne); 03
opções de doce (pelo menos uma
opção sem leite e uma opção sem
glúten); 01 opção de salada de
frutas ou fruta no palito; 01
opção de suco natural ou integral
(não néctar); garrafa de água
mineral sem gás (ou saborizada)

- 7700 Unidade R$
22,5500

R$
18,0000

-
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garrafa(s) térmicas com café,
garrafa(s) térmicas com leite
saches de açúcar e adoçante.
Xícaras/Copos de louça/vidro
(não descartáveis) ou
biodegradáveis

3 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

Coquetel - 8 opções de salgados
(pelo menos duas sem glúten,
pelo menos duas sem lactose,
pelo menos uma opção sem
carne); 03 opções de doce (pelo
menos uma opção sem leite) 1
opção de prato quente ou caldo
(sem carne) em porções
individuais 2 opções de frutas
(fatiadas ou em grão) 02 opções
de suco natural ou integral (não
néctar); garrafa de água mineral
sem gás (ou saborizada) coquetel
de frutas sem álcool. dois tipos de
refrigerante garrafa(s) térmicas
com café, garrafa(s) térmicas
com leite saches de açúcar e
adoçante. Xícaras/Copos de
louça/vidro (não descartáveis) ou
biodegradáveis

- 2520 Unidade R$
37,8300

R$
25,0000

-

4 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

Kit Biscoito - 01 pacote de 350g
de biscoitos doces: finos de
polvilho, amanteigados, pequenos
recheados com geleias, entre
outros; 01 pacote de 350g de
biscoitos salgados de boa
qualidade. Ambos devidamente
fechados/lacrados para facilitar
armazenamento.

- 1630 Unidade R$ 7,8700 R$
6,5000

-

5 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

Kit café 1 garrafa de 1,8 litros de
café com leite (integral) 1 garrafa
de 1,8 litros de café 1 garrafa de
1,8 litros de água quente Saches
de chá (no mínimo 30 unidades e
2 sabores) Xícaras de louça (não
descartáveis) ou biodegradáveis
Mexedores em material não
descartável ou biodegradável
Guardanapos de papel pequeno.
Xícaras/Copos de louça/vidro
(não descartáveis) ou
biodegradáveis

- 800 Unidade R$
15,5900

R$
13,8000

-

6 ÁGUA
MINERAL
NATURAL

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO
SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM
DESCARTÁVEL

- 1000 Garrafa 500,00
ML

R$ 1,7600 R$
1,5000

-

7 ÁGUA
MINERAL
NATURAL

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO
SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM
DESCARTÁVEL

- 40 Garrafão 20,00
L

R$ 7,4700 R$
6,5000

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:11:51

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 300.040,6000.
Adesão ao

Cadastro de
Reserva

04/09/2020
15:57:55 - Fornecedor 11.200.051/0001-83 - FULLBLESS EVENTOS EIRELI

aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

15/09/2020
11:00:42

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 2
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 169.609,7500  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - R$ 120.850,1000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:12 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 120.850,1000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - 04/09/2020 11:28:03

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

8 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de mesa master de som
com no mínimo 08 canais e
amplificador para sistema de
sonorização com potência
mínima de 400W RMS - Diária
(8 horas)

- 55 Unidade R$
582,6700

R$
300,0000

-

9 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de caixa acústica para
sistema de sonorização de no
mínimo 200 W RMS com tripé.
Diária (8 horas)

- 70 Unidade R$
168,7500

R$
80,0000

-

10 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de microfone de mão
sem fio, UHF profissional,
direcional ou multidirecional,
diária (8 horas).

- 70 Unidade R$
48,4000

R$
42,0000

-

11 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de microfone lapela
sem fio, UHF profissional. Diária
(8 horas).

- 70 Unidade R$
41,5800

R$
41,5800

-

12 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de microfone solicitação
de palavra tipo gooseneck ou
similar. Diária (8 horas).

- 50 Unidade R$
67,5000

R$
50,0000

-

13 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de pedestal para
microfone tipo girafa. Diária (8
horas).

- 50 Unidade R$
11,9900

R$
11,9900

-

14 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Operador de equipamentos
audiovisuais -Profissional
operador técnico para operar
equipamentos de som e de
projeção, monitorando o
evento/reunião. Diária (8 horas)

- 70 Unidade R$
150,3900

R$
140,0000

-

15 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Sonorização e Gravação de
áudio - Serviço de sonorização e
gravação de áudio para local
fechado, compreendendo: 01
(uma) mesa master de som com
no mínimo 8 (oito) canais (um
canal de entrada com cabo para
notebook/ computador); 01
(um) amplificador com potência
de no mínimo 200 WRMS; 1
(uma) caixa acústica de no
mínimo 100 WRMS, com tripé;

- 100 Unidade R$
1.049,5000

R$
800,0000

-
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07 (sete) microfones sem fio; 01
(um) operador técnico para
monitorar o evento/reunião.
Deverá ser disponibilizada, ao
término do evento, um arquivo,
em formato MP3, da gravação
completa. Diária (8 horas)

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:12:00

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 120.850,1000.
Adesão ao

Cadastro de
Reserva

04/09/2020
11:28:02 - Fornecedor 21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES

LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

15/09/2020
11:00:42

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 361.990,2400  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS EIRELI - R$ 253.706,9172

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:12 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 253.706,9172

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

16 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de Projetor
multimídia, tipo lâmpada: uhe,
potência lâmpada: 250 w,
voltagem: 100,240 v,
quantidade entrada rgb: 1 un,
quantidade entradas vídeo:
mínimo 5 un, tipo zoom:
manual,digital, potência
autofalantes: 4 w, quantidade
autofalantes: 1 un, tipo:
portátil, capacidade projeção
cor: mínimo de 16 milhões px,
luminosidade mínima: 3.000
lm, tipo foco: automático, tipo
projeção: frontal e teto, tipo
tecnologia: 3lcd, resolução:
1.280 x 800, tipo controle:
remoto, sem fio. Diária (8
horas)

- 40 Unidade R$
129,2600

R$
126,6748

-

17 Locação de
Equipamento
Audiovisual /

Locação de Televisor, tamanho
tela: 40 pol, voltagem:
110,220 v, características
adicionais: ful hd, smart tv,

- 34 Unidade R$
118,5000

R$
115,1978

-
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Som / Vídeo
/ Filmagem

dvt, widescreen, 2 entradas rf,
tipo tela: led, acessórios:
controle remoto. Diária (8
horas).

18 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Serviço de filmagem em alta
definição, com duas câmeras e
dois operadores, com
microfone de captação de
áudio do ambiente e para
entrevistas, com tomadas
externas, palestras na íntegra,
com edição (montagens,
cortes, legendas, etc). A
filmagem deverá ser entregue
em mídia física (DVD), sendo
uma cópia com encoding para
reprodução em aparelhos de
DVD e outra cópia em arquivo
de vídeo em alta definição. O
DVD deverá possuir legenda
em português de todas as
falas contidas nas filmagens.
As capas do DVDs deverão
identificar os produtos e usar
a logo do evento. A versão
para aprovação deverá ser
entregue em até 10 dias
contados do final do evento.

- 80 Unidade R$
1.809,8400

R$
1.200,0000

-

19 Serviço
Fotográfico

Serviço para registro
fotográfico digital de todo o
evento, com qualidade
jornalística, com fornecimento
das fotos no mesmo dia, via
transferência digital ou mídia
física. A entrega do material
em alta resolução, com DVD
identificado com capa, deverá
ser em até 10 dias contados
do final do evento. Diária (8
horas).

- 132 Unidade R$
696,6700

R$
490,0000

-

20 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Serviço de filmagem em alta
definição com webstreaming
(transmissão ao vivo) (com
fornecimento de internet) -
Serviço de filmagem em alta
definição com webstreaming
(transmissão ao vivo) de áudio
e vídeo para os principais sites
como Youtube e Facebook com
resolução mínima 720p (com
mínimo de 26 quadros por
segundo) e qualidade de áudio
96kbps com fornecimento de
link de internet exclusivo. O
serviço ainda deve
contemplar: 01 (uma) mesa
de corte com operador, 02
(duas) câmeras e 02 (dois)
operadores, com microfone de
captação de áudio do
ambiente e microfone para
entrevistas com tomadas
externas, palestras na íntegra.
A filmagem deverá ser
entregue em mídia física
(DVD) editada (montagens,
cortes, legendas, etc). sendo
uma cópia com encoding para
reprodução em aparelhos de
DVD e outra cópia em arquivo
de vídeo em alta definição. As
capas do DVDs deverão
identificar os produtos e usar
a logo do evento. A versão
para aprovação deverá ser
entregue em até 10 dias do
final do evento. Diária (8
horas)

- 80 Unidade R$
1.400,0000

R$
1.000,0000

-
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21 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

Locação de Tela projeção,
material estrutura: metal, tipo
tripé: com ajuste de altura,
tipo ajuste tela: retrátil, tipo
acabamento: pintura
eletrostática, material:
plástico vinil, tipo fixação:
parede,teto,tripé, cor: branca,
altura: 1,80 m, largura: 1,80
m, material triplé: aço - Diária
(8 horas)

- 40 Unidade R$
101,0800

R$
101,0800

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:12:13

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 253.706,9172.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

15/09/2020
11:00:42

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 44.465,3200  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
07.502.330/0001-24 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI - R$ 42.822,6000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:12 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 42.822,6000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - 04/09/2020 11:28:09

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição
Complementar

Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

22 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

Locação de Púlpito para
eventos- Púlpito em
acrílico ou madeira para
leitura de discursos.

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

24 Unidade R$
97,8800

R$
90,0000

-

23 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

Locação de Mesa
retangular 1,52 x 0,80 -
desmontável - Diária (8
horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

110 Unidade R$
91,7500

R$
88,0000

-

24 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

Locação de Mesa
desmontável para reuniões
e coffe break retangular
1,52 x 0,45 - desmontável
- Diária (8 horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

100 Unidade R$
149,0300

R$
139,0000

-

25 Locação de
Mesa /
Cadeira

Locação de Toalhas
brancas- Toalha retangular

Tipo I -
Participação

105 Unidade R$
17,3200

R$
16,9700

-
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/Mobiliário
decoração
interior

2,30 x 1,40 - cor branca
ou bege - Diária (8 horas)

Exclusiva
de ME/EPP 

26 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

Locação de Decoração de
mesa - Vasos com flores
naturais para decoracao
em forma de arranjos para
mesa com altura entre 25
e 30 cm. (Diária - 8 horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

45 Unidade R$
73,3800

R$
73,3500

-

27 Locação
Aparelho Ar
Condicionado

Locação de aparelho ar
condicionado -
Climatizador, tipo: portátil,
tensão alimentação: 220 v,
características adicionais:
funções de circulador e
umifrificador

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

30 Unidade R$
400,0000

R$
400,0000

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:12:24

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 42.822,6000.
Adesão ao

Cadastro de
Reserva

04/09/2020
11:28:08 - Fornecedor 21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES

LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

15/09/2020
11:00:44

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 5

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 328.164,2000  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS EIRELI - R$ 315.733,1960

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:12 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 315.733,1960

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

28 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Mini Coffee - mini pão de queijo
salada de frutas ou fruta no palito
01 opção de suco natural ou
integral (não néctar); garrafa(s)
térmicas com café, garrafa(s)
térmicas com leite saches de
açúcar e adoçante. Xícaras/Copos
de louça/vidro (não descartáveis)
ou biodegradáveis;

- 4200 Unidade R$
16,1800

R$
15,5428

-

29 Fornecimento
de Refeições

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -

- 6600 Unidade R$
22,5500

R$
21,6580

-
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/ Lanches /
Salgados /
Doces

Coffee Break - 05 opções de
salgado (pelo menos uma opção
sem glúten, pelo menos uma
opção sem lactose, pelo menos
uma opção sem carne); 03
opções de doce (pelo menos uma
opção sem leite e uma opção sem
glúten); 01 opção de salada de
frutas ou fruta no palito; 01
opção de suco natural ou integral
(não néctar); garrafa de água
mineral sem gás (ou saborizada)
garrafa(s) térmicas com café,
garrafa(s) térmicas com leite
saches de açúcar e adoçante.
Xícaras/Copos de louça/vidro
(não descartáveis) ou
biodegradáveis

30 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Coquetel - 8 opções de salgados
(pelo menos duas sem glúten,
pelo menos duas sem lactose,
pelo menos uma opção sem
carne); 03 opções de doce (pelo
menos uma opção sem leite) 1
opção de prato quente ou caldo
(sem carne) em porções
individuais 2 opções de frutas
(fatiadas ou em grão) 02 opções
de suco natural ou integral (não
néctar); garrafa de água mineral
sem gás (ou saborizada) coquetel
de frutas sem álcool. dois tipos de
refrigerante garrafa(s) térmicas
com café, garrafa(s) térmicas
com leite saches de açúcar e
adoçante. Xícaras/Copos de
louça/vidro (não descartáveis) ou
biodegradáveis.

- 2200 Unidade R$
37,8300

R$
36,3286

-

31 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Kit Biscoito 01 pacote de 350g de
biscoitos doces: finos de polvilho,
amanteigados, pequenos
recheados com geleias, entre
outros; 01 pacote de 350g de
biscoitos salgados de boa
qualidade. Ambos devidamente
fechados/lacrados para facilitar
armazenamento.

- 1600 Unidade R$ 7,8700 R$
7,5558

-

32 Fornecimento
de Refeições
/ Lanches /
Salgados /
Doces

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Kit café 1 garrafa de 1,8 litros de
café com leite (integral) 1 garrafa
de 1,8 litros de café 1 garrafa de
1,8 litros de água quente Saches
de chá (no mínimo 30 unidades e
2 sabores) Xícaras de louça (não
descartáveis) ou biodegradáveis
Mexedores em material não
descartável ou biodegradável
Guardanapos de papel pequeno.
Xícaras/Copos de louça/vidro
(não descartáveis) ou
biodegradáveis

- 800 Unidade R$
15,5900

R$
15,5900

-

33 ÁGUA
MINERAL
NATURAL

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO
SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM
DESCARTÁVEL

- 1500 Garrafa 500,00
ML

R$ 1,7600 R$
1,7248

-

34 ÁGUA
MINERAL
NATURAL

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO
SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM
PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM
DESCARTÁVEL

- 60 Garrafão 20,00
L

R$ 7,4700 R$
7,3206

-

 
Eventos do Item
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Evento Data CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:12:35

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 315.733,1960.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

15/09/2020
11:00:44

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 6

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 160.726,9300  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - R$ 116.340,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:12 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 116.340,0000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - 04/09/2020 11:28:29

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

35 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Locação de mesa master de som
com no mínimo 08 canais e
amplificador para sistema de
sonorização com potência
mínima de 400W RMS. (Diária -
8 horas).

- 49 Unidade R$
582,6700

R$
300,0000

-

36 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Locação de caixa acústica para
sistema de sonorização de no
mínimo 200 W RMS com tripé.
Diária (8 horas).

- 70 Unidade R$
168,7500

R$
130,0000

-

37 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Locação de microfone de mão
sem fio, UHF profissional,
direcional ou multidirecional.
Diária (8 horas)

- 70 Unidade R$
48,4000

R$
35,0000

-

38 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Locação de microfone lapela
sem fio, UHF profissional. Diária
(8 horas)

- 80 Unidade R$
41,5800

R$
35,0000

-

39 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Locação de microfone solicitação
de palavra tipo gooseneck ou
similar.

- 40 Unidade R$
67,5000

R$
50,0000

-

40 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Locação de pedestal para
microfone tipo girafa. Diária (8
horas).

- 60 Unidade R$
11,9900

R$
9,0000

-
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41 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Profissional operador técnico
para operar equipamentos de
som e de projeção, monitorando
o evento/reunião.

- 70 Unidade R$
150,3900

R$
125,0000

-

42 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC -
Serviço de sonorização e
gravação de áudio para local
fechado, compreendendo: 01
(uma) mesa master de som com
no mínimo 8 (oito) canais (um
canal de entrada com cabo para
notebook/ computador); 01
(um) amplificador com potência
de no mínimo 200 WRMS; 1
(uma) caixa acústica de no
mínimo 100 WRMS, com tripé;
07 (sete) microfones sem fio; 01
(um) operador técnico para
monitorar o evento/reunião.
Deverá ser disponibilizada, ao
término do evento, um arquivo,
em formato MP3, da gravação
completa. Diária (8 horas)

- 95 Unidade R$
1.049,5000

R$
800,0000

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:12:49

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 116.340,0000.
Adesão ao

Cadastro de
Reserva

04/09/2020
11:28:29 - Fornecedor 21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES

LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

15/09/2020
11:00:44

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 7

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 368.274,6000  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS EIRELI - R$ 313.443,2000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:12 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 313.443,2000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - 04/09/2020 11:28:35

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

43 Locação de
Equipamento
Audiovisual /

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC
-Locação de Projetor
multimídia, tipo lâmpada: uhe,

- 40 Unidade R$
129,2600

R$
120,0000

-
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Som / Vídeo
/ Filmagem

potência lâmpada: 250 w,
voltagem: 100,240 v,
quantidade entrada rgb: 1 un,
quantidade entradas vídeo:
mínimo 5 un, tipo zoom:
manual,digital, potência
autofalantes: 4 w, quantidade
autofalantes: 1 un, tipo:
portátil, capacidade projeção
cor: mínimo de 16 milhões px,
luminosidade mínima: 3.000
lm, tipo foco: automático, tipo
projeção: frontal e teto, tipo
tecnologia: 3lcd, resolução:
1.280 x 800, tipo controle:
remoto, sem fio

44 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC
- Locação de Televisor,
tamanho tela: 40 pol,
voltagem: 110,220 v,
características adicionais: ful
hd, smart tv, dvt, widescreen,
2 entradas rf, tipo tela: led,
acessórios: controle remoto -
Diária (8 horas)

- 40 Unidade R$
118,5000

R$
115,0000

-

45 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC
- Serviço de filmagem em alta
definição, com duas câmeras e
dois operadores, com
microfone de captação de
áudio do ambiente e para
entrevistas, com tomadas
externas, palestras na íntegra,
com edição (montagens,
cortes, legendas, etc). A
filmagem deverá ser entregue
em mídia física (DVD), sendo
uma cópia com encoding para
reprodução em aparelhos de
DVD e outra cópia em arquivo
de vídeo em alta definição. O
DVD deverá possuir legenda
em português de todas as
falas contidas nas filmagens.
As capas do DVDs deverão
identificar os produtos e usar
a logo do evento. A versão
para aprovação deverá ser
entregue em até 10 dias
contados do final do evento.
Diária (8 horas)

- 80 Unidade R$
1.809,8400

R$
1.400,0000

-

46 Serviço
Fotográfico

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC
- Serviço para registro
fotográfico digital de todo o
evento, com qualidade
jornalística, com fornecimento
das fotos no mesmo dia, via
transferência digital ou mídia
física. A entrega do material
em alta resolução, com DVD
identificado com capa, deverá
ser em até 10 dias contados
do final do evento. Diária (8
horas)

- 140 Unidade R$
696,6700

R$
600,0000

-

47 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC
- Serviço de filmagem em alta
definição com webstreaming
(transmissão ao vivo) de áudio
e vídeo para os principais sites
como Youtube e Facebook com
resolução mínima 720p (com
mínimo de 26 quadros por
segundo) e qualidade de áudio
96kbps com fornecimento de

- 80 Unidade R$
1.400,0000

R$
1.300,0000

-
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link de internet exclusivo. O
serviço ainda deve
contemplar: 01 (uma) mesa
de corte com operador, 02
(duas) câmeras e 02 (dois)
operadores, com microfone de
captação de áudio do
ambiente e microfone para
entrevistas com tomadas
externas, palestras na íntegra.
A filmagem deverá ser
entregue em mídia física
(DVD) editada (montagens,
cortes, legendas, etc). sendo
uma cópia com encoding para
reprodução em aparelhos de
DVD e outra cópia em arquivo
de vídeo em alta definição. As
capas do DVDs deverão
identificar os produtos e usar
a logo do evento. A versão
para aprovação deverá ser
entregue em até 10 dias do
final do evento. Diária (8
horas)

48 Locação de
Equipamento
Audiovisual /
Som / Vídeo
/ Filmagem

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE SC
- Locação de Tela projeção,
material estrutura: metal, tipo
tripé: com ajuste de altura,
tipo ajuste tela: retrátil, tipo
acabamento: pintura
eletrostática, material:
plástico vinil, tipo fixação:
parede,teto,tripé, cor: branca,
altura: 1,80 m, largura: 1,80
m, material triplé: aço. Diária
(8 horas)

- 40 Unidade R$
101,0800

R$
101,0800

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:12:57

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 313.443,2000.
Adesão ao

Cadastro de
Reserva

04/09/2020
11:28:34 - Fornecedor 21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES

LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

15/09/2020
11:00:44

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 49.578,1200  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - R$ 48.386,2000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2020 11:13 Data/Hora Final: 08/09/2020 11:11
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 15/09/2020 11:00
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 48.386,2000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
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1 21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - 04/09/2020 11:28:41

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição
Complementar

Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

49 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE
SC - Locação de Púlpito
para eventos - Púlpito em
acrílico ou madeira para
leitura de discursos- Diária
(8 horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

34 Unidade R$
97,8800

R$
80,0000

-

50 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE
SC - Locação de Mesa
retangular 1,52 x 0,80 -
desmontável. Diária (8
horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

160 Unidade R$
91,7500

R$
88,1000

-

51 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE
SC - Locação de Mesa
retangular 1,52 x 0,45 -
desmontável. Diária (8
horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

100 Unidade R$
149,0300

R$
149,0300

-

52 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE
SC - Locação de Toalha
retangular 2,30 x 1,40 -
cor branca ou bege. Diária
(8 horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

100 Unidade R$
17,3200

R$
17,3200

-

53 Locação de
Mesa /
Cadeira
/Mobiliário
decoração
interior

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE
SC. Locação de Vasos com
flores naturais para
decoracao em forma de
arranjos para mesa com
altura entre 25 e 30 cm.
Diária (8 horas)

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

40 Unidade R$
73,3800

R$
73,3800

-

54 Locação
Aparelho Ar
Condicionado

FORNECIMENTO PARA O
INTERIOR DO ESTADO DE
SC - Locação aparelho ar
condicionado -
Climatizador, tipo: portátil,
tensão alimentação: 220 v,
características adicionais:
funções de circulador e
umifrificador. Diária (8
horas.

Tipo I -
Participação

Exclusiva
de ME/EPP 

30 Unidade R$
400,0000

R$
400,0000

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2020
11:13:11

017.289.649-
54

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
04/09/2020 11:11 com data fim prevista para 08/09/2020 11:11

pelo valor de R$ 48.386,2000.
Adesão ao

Cadastro de
Reserva

04/09/2020
11:28:40 - Fornecedor 21.061.770/0001-14 - EXO COMPANY PARTICIPACOES

LTDA aderiu ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

15/09/2020
11:00:45

017.289.649-
54 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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