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Pregão Eletrônico

926307.52022 .9348 .5150 .149964906

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00005/2022

Às 10:00 horas do dia 06 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 39 de 26/10/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo
nº 015/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
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 e estrutura 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 e
espaços.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Promoção de evento
Descrição Complementar: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo reuniões de
alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário, realizar contato com
os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 10,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 9,4700 .

Histórico
Item: 1 - Promoção de evento

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
07.502.330/0001-24 ENGENHARIA DE

EVENTOS EIRELI
Sim Sim 1 R$ 10,0000 R$ 10,0000 29/06/2022

23:37:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo
reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário,
realizar contato com os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.969.672/0001-23 UNA
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 30,0000 R$ 30,0000 05/07/2022
23:29:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo
reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário,
realizar contato com os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.357.110/0001-21 GLW LICITACOES,
TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 201.698,6400 R$ 201.698,6400 05/07/2022
17:18:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo
reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário,
realizar contato com os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.349.476/0001-99 C2 -
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 201.711,4300 R$ 201.711,4300 06/07/2022
08:11:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo
reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário,
realizar contato com os fornecedores nos casos de .subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.472.572/0001-85 AMBP PROMOCOES
E EVENTOS

Sim Sim 1 R$ 411.814,0000 R$ 411.814,0000 05/07/2022
12:35:19
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EMPRESARIAIS
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo
reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário,
realizar contato com os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 700.000,0000 R$ 700.000,0000 05/07/2022
17:23:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos,
incluindo reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando
necessário, realizar contato com os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no
Termo de Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.361.387/0001-07 BRASITUR
EVENTOS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 730.980,0000 R$ 730.980,0000 04/07/2022
18:05:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, coordenação e execução dos eventos, incluindo
reuniões de alinhamentos com o CONTRATANTE para cada evento de modo a elaborar o briefing, quando necessário,
realizar contato com os fornecedores nos casos de subcontratação, entre outros serviços abrangidos no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 730.980,0000 23.361.387/0001-07 06/07/2022 10:00:01:120
R$ 700.000,0000 21.061.770/0001-14 06/07/2022 10:00:01:120
R$ 411.814,0000 08.472.572/0001-85 06/07/2022 10:00:01:120
R$ 201.711,4300 27.349.476/0001-99 06/07/2022 10:00:01:120
R$ 201.698,6400 11.357.110/0001-21 06/07/2022 10:00:01:120

R$ 30,0000 05.969.672/0001-23 06/07/2022 10:00:01:120
R$ 10,0000 07.502.330/0001-24 06/07/2022 10:00:01:120
R$ 9,4700 11.357.110/0001-21 06/07/2022 10:15:45:053

R$ 500.000,0000 23.361.387/0001-07 06/07/2022 10:16:04:473
R$ 499.999,9900 21.061.770/0001-14 06/07/2022 10:18:05:460
R$ 400.000,0000 23.361.387/0001-07 06/07/2022 10:20:05:553
R$ 199.000,0000 27.349.476/0001-99 06/07/2022 10:20:22:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

06/07/2022
10:09:25 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 06/07/2022
10:11:01 Item aberto para lances.

Encerramento 06/07/2022
10:22:23 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

06/07/2022
10:22:23 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/07/2022
10:26:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 11.357.110/0001-21.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

06/07/2022
10:57:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLW LICITACOES, TURISMO E
EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.357.110/0001-21.

Aceite de proposta 06/07/2022
11:10:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 11.357.110/0001-21, pelo melhor lance de R$ 9,4700.

Habilitação de
fornecedor

06/07/2022
12:32:13

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 11.357.110/0001-21, pelo melhor lance de R$ 9,4700.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/07/2022
10:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até

20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa
será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos.

Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 06/07/2022

10:01:45
Senhores licitantes, bom dia! Daremos início à sessão. Em breve o sistema estará aberto

para lances.
Pregoeiro 06/07/2022 Destaco que o valor dos lances deverá ser pela taxa administrativa (item 7.5.1 do edital). A
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10:04:32 taxa será a remuneração da empresa, aplicada sobre o valor dos itens da tabela constante
no Termo de Referência (item 8.3).

Pregoeiro 06/07/2022
10:05:32

Conforme minuta do contrato, o valor estimado para a contratação total dos itens, em 12
meses, é de R$ 201.711,43, somada ainda a taxa administrativa.

Pregoeiro 06/07/2022
10:06:23

Peço que confiram o preço dos itens da tabela constante no Termo de Referência (item 8.3)
e deem seus lances pela taxa administrativa a ser acrescentada sobre os preços dos itens

contratados em cada evento.
Pregoeiro 06/07/2022

10:06:39
Em breve abrirei o sistema para lances.

Sistema 06/07/2022
10:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 06/07/2022
10:10:01

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 06/07/2022
10:11:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/07/2022
10:14:05

Senhores licitantes, peço que deem lances, ainda que não cubra a menor proposta, pois
ainda teremos fase de análise de proposta e habilitação e os próximos colocados poderão vir

a ser chamados.
Pregoeiro 06/07/2022

10:15:29
Lembrando que o lance não é sobre o valor global da licitação e sim em taxa administrativa,
que será acrescida ao valor global, como forma de remunerar a empresa pela elaboração,

planejamento, organização e gerenciamento dos eventos do CAU/SC.
Pregoeiro 06/07/2022

10:19:24
Senhores licitantes, favor enviar seu lances em taxa administrativa.

Sistema 06/07/2022
10:22:23

O item 1 está encerrado.

Sistema 06/07/2022
10:22:29

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 06/07/2022
10:23:46

Iremos iniciar a fase de julgamento das propostas. Peço que permaneçam conectados.

Pregoeiro 06/07/2022
10:26:13

Para GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA - Com base no item 8.2. solicito envio de
proposta atualizada, em conformidade com o modelo do Anexo II do Edital. O prazo de envio

é de 02 horas a contar da convocação.
Sistema 06/07/2022

10:26:24
Senhor fornecedor GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

11.357.110/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
11.357.110/0001-

21
06/07/2022
10:26:41

ok, vamos providenciar.

11.357.110/0001-
21

06/07/2022
10:45:06

Finalizando.

Sistema 06/07/2022
10:57:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
11.357.110/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/07/2022
11:02:35

Para GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA - Iremos analisar, obrigada.

11.357.110/0001-
21

06/07/2022
11:06:35

Nós que agradecemos e estamos à disposição.

Pregoeiro 06/07/2022
11:10:51

Senhores licitantes, a proposta atualizada do fornecedor 1º colocado no certame, empresa
GLW LICITACOES, TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ 11.357.110/0001-21, foi assinada pelo

representante legal e está de acordo com o edital, portanto, será aceita no sistema.
Pregoeiro 06/07/2022

11:11:25
Passaremos para a fase de habilitação da licitante. Peço que permaneçam conectados e

acompanhem os atos.
Pregoeiro 06/07/2022

11:16:21
Previamente ao exame da documentação de habilitação, foi verificada possível situação de

impedimento do fornecedor, no SICAF e na certidão consolidada do TCU (itens 9.1.1 e 9.1.2
do edital), sendo que não foram encontrados registros de impedimentos.

Pregoeiro 06/07/2022
11:21:20

Em observância ao edital, também foi consultada eventual situação de impedimento do
proprietário (item 9.1.3), no SICAF, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS
da CGU, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade do CNJ e na relação de responsáveis inidôneos do TCU, sendo que (...)
Pregoeiro 06/07/2022

11:21:33
(...) não foram encontrados registros de impedimentos.

Pregoeiro 06/07/2022
11:21:44

Passaremos para análise da habilitação jurídica.

Pregoeiro 06/07/2022
11:23:14

Consoante item 9.7. do instrumento convocatório, os documentos de habilitação são
conferidos diretamente no SICAF. Os documentos não constantes do SICAF serão conferidos
no anexo enviado pela licitante no momento do envio da proposta para o presente pregão.

Pregoeiro 06/07/2022
11:29:18

A licitante possui contrato social devidamente registrado na JUCESP no SICAF, assim como
documento de identidade do proprietário. No item 3a. do contrato social consta como
OBJETO SOCIAL "SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS" e "LOCAÇÃO E

SUBLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E ESTRUTURAS EM GERAL EVENTOS".
Pregoeiro 06/07/2022

11:29:22
Portanto, atende ao edital quanto a habilitação jurídica.

Pregoeiro 06/07/2022
11:29:47

Passaremos para análise da regularidade fiscal e trabalhista.

Pregoeiro 06/07/2022
11:35:14

O fornecedor anexou cartão CNPJ, o qual foi conferido no sítio oficial pela equipe deste
pregão, e apresenta como "ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL" "82.19-9-99 - Preparação

de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente"
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Pregoeiro 06/07/2022
11:37:10

Gerenciamento, organização e elaboração de eventos ao CAU/SC enquadra-se como
"serviços especializados e apoio administrativo". Ademais, como atividades econômicas

secundárias, em conformidade com o contrato social, constam (...)
Pregoeiro 06/07/2022

11:37:25
(...) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,

exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador 79.11-2-00 - Agências de viagens

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Pregoeiro 06/07/2022

11:42:49
Quanto à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa possui todas as certidões solicitadas

em edital válidas e vigentes no SICAF. Ainda que a CND estadual não foi solicitada, a
empresa anexou ao sistema, comprovando que está em situação regular perante o fisco. As

certidões também foram conferidas no sítio oficial pela equipe do pregão.
Pregoeiro 06/07/2022

11:43:17
Portando, a licitante atende ao exigido no edital quanto à regularidade fiscal e trabalhista.

Pregoeiro 06/07/2022
11:43:41

Passaremos para análise da qualificação econômico-financeira.

Pregoeiro 06/07/2022
11:49:15

Um adendo quanto à regularidade fiscal e trabalhista: o fornecedor possui também no SICAF
o Cadastro de Contribuintes Municipal, solicitado em edital.

Pregoeiro 06/07/2022
11:55:37

Quanto à qualificação econômico-financeira, o fornecedor possui Balanço Patrimonial
atualizado no SICAF e anexou ao sistema certidão negativa de falência expedida pelo

distribuidor da sede do licitante, válida e vigente. A empresa também anexou cálculo dos
índices contábeis, assinados pelo representante legal e contador registrado no CRC.

Pregoeiro 06/07/2022
12:02:54

Os índices contábeis foram conferidos e estão corretos e de acordo com o edital. Portanto, a
licitante atende o exigido em edital quanto à qualificação econômico-financeira.

Pregoeiro 06/07/2022
12:03:17

Passaremos para análise da qualificação técnica.

Pregoeiro 06/07/2022
12:20:06

O item 9.11.1.1 do edital exige que os atestados de capacidade técnica demonstrem
execução de pelo menos três grupos da planilha do item 8 do Termo de Referência.

Pregoeiro 06/07/2022
12:23:25

A licitante apresentou atestado de capacidade técnica abrangendo o grupo "MONTAGEM DE
ESTANDE, AMBIENTAÇÃO, LOUNGES, MOBILIÁRIOS, ORNAMENTAÇÃO", com prestação de

serviço de “locação de tenda” (InvestSP)
Pregoeiro 06/07/2022

12:23:36
Apresentou atestado de capacidade técnica abrangendo o grupo “IDENTIDADE VISUAL,

SINALIZAÇÃO, MATERIAL GRÁFICO E INSTITUCIONAL” com “banner” e “crachás” (InvestSP)
Pregoeiro 06/07/2022

12:23:57
Apresentou atestado de capacidade técnica abrangendo o grupo “EQUIPAMENTO

AUDIOVISUAL, ELETRÔNICOS E OUTROS” com “filmagem de evento” (InvestSP) e
“cobertura audiovisual" (São Paulo Turismo S/A)

Pregoeiro 06/07/2022
12:24:11

Apresentou atestado de capacidade técnica abrangendo o grupo RECURSOS HUMANOS com
“disponibilizar profissionais para cada uma das salas do evento administrando as interações”

e “recepcionistas” (São Paulo Turismo S/A)
Pregoeiro 06/07/2022

12:28:49
Adicionalmente, verifica-se a capacidade técnica da empresa para organização e

gerenciamento de eventos por meio dos atestados emitidos pela São Paulo Turismo S/A
(datado de 18/06/2020) como consultoria para eventos e pela São Judas como organização

de eventos, incluindo planejamento e fornecimento de apoio operacional/técnico.
Pregoeiro 06/07/2022

12:30:17
Por fim, a empresa anexou ao sistema certificado CADASTUR no Ministério do Turismo, que

foi conferido no sitio oficial.
Pregoeiro 06/07/2022

12:30:38
Portanto, habilitada perante a qualificação técnica.

Pregoeiro 06/07/2022
12:31:21

Com base em todo o exposto e análise feita, declaro a empresa GLW LICITACOES, TURISMO
E EVENTOS LTDA, CNPJ 11.357.110/0001-21, vencedora do Pregão Eletrônico nº 05/2022.

Pregoeiro 06/07/2022
12:31:43

Faremos a habilitação no sistema e automaticamente será aberto o prazo recursal. Agradeço
a participação de todos.

Sistema 06/07/2022
12:32:13

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 06/07/2022
12:32:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2022 às 13:00:00.

Pregoeiro 06/07/2022
12:33:22

Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de recurso:
06/07/2022 às 13:05:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/07/2022
09:04:41

Abertura da sessão
pública

06/07/2022
10:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

06/07/2022
10:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/07/2022
10:22:29 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/07/2022
12:32:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/07/2022
12:32:35 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2022 às 13:00:00.
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Fechamento do
prazo

06/07/2022
12:33:22

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para: 06/07/2022 às
13:05:00. Justificativa: O prazo informado anteriormente não atendia o mínimo de 30 minutos.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:58 horas do dia 06 de julho de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LETICIA HASCKEL GEWEHR 
Pregoeiro Oficial

VINICIUS BASTOS
Equipe de Apoio

Voltar   
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