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ATA DE REGISTRO DE PREÇO CFMV Nº 01/2023 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS, SOB 
DEMANDA, E TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 
 

 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia Pública 

Federal, sediado em Brasília-DF, temporariamente, no SIA, Trecho 03, Lotes 145/155, CEP: 
71.200-037, neste ato representada por seu Presidente, FRANCISCO CAVALCANTI DE 
ALMEIDA, médico veterinário inscrito no CRMV-SP nº 1012 e no CPF/MF sob nº 
038.272.757-68, em conformidade com o resultado do julgamento das propostas 
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 12/2022 (SRP), consubstanciado na Ata da 
Sessão Pública realizada no dia 16/11/2022 (ComprasNet), devidamente homologado e 
publicado no Diário Oficial da União,  RESOLVE, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.892/2013, da Instrução Normativas SEGES/MP nº 
03/2018, da Lei Complementar n° 123/2006, do Decreto n° 8.538/2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e das demais normas legais 
aplicáveis, REGISTRAR OS PREÇOS para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS, SOB 
DEMANDA, E TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, para o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária - CFMV, em conformidade com as cláusulas e condições que se seguem:  

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para a prestação de serviços de eventos, sob demanda, e todo o 
território nacional, por um período de 12 (doze) meses, conforme descrições e demais 
condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 12/2022 (SRP), em 
especial, no Termo de Referência. 

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO 
ELETRÔNICO CFMV Nº 12/2022 (SRP) e seus anexos, do qual é parte integrante e 
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado, conforme consta 
do Processo Administrativo SUAP nº 0110035.00000116/2022-32. 

3. DOS INTEGRANTES DA ATA 

3.1. Integram a presente Ata de Registro de Preço o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária - CFMV, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa WELCOME 
SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (nome fantasia: WELCOME & CO), pessoa jurídica de direito 
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privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.654.689/0001-94, sediada na cidade de Águas Claras, 
na Avenida Parque Águas Claras, Quadra 301, Lt. 55, Bloco “B”, Sala 511 – Ed. Madison - 
Brasília-DF, CEP: 71.901-130, na qualidade de FORNECEDOR REGISTRADO. 

3.2. O FORNECEDOR será representado pelo seu sócio administrador, Sr. JÚNIOR 
RODRIGUES DE MENDONÇA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 
873.071.461-34, portador da cédula de identidade nº 12.242, expedida pela OAB/PA, em 
conformidade com a documentação apresentada no procedimento licitatório e juntada ao 
Processo Administrativo SUAP nº 0110035.00000116/2022-32. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. As quantidades, especificações e os preços registrados são:  

GRUPO ÚNICO 

SUBGRUPO 1 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO E SERVIÇOS DE INTERNET  

ITEM MATERIAL / ESTRUTURA / SERVIÇOS 
DIÁRIAS/ 
UNIDADE 

QTD. 
MÍNIMA  

QTD.  
TOTAL  

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

VALOR TOTAL 
REGISTRADO 

DO ITEM 

1 

Sala com ar condicionado; capacidade 
para 100 participantes sentados; 
mesas tipo pranchão dispostas em 
formato U; toalhas de mesa e cadeiras 
com acolchoamento. 

Diárias 4 16 R$ 1.900,00 R$ 30.400,00 

2 

Sala com ar condicionado; capacidade 
para 25 participantes sentados; mesas 
tipo pranchão dispostas em formato 
U; toalhas de mesa e cadeiras com 
acolchoamento 

Diárias 4 16 R$ 1.100,00 R$ 17.600,00 

3 

Sala com ar condicionado; capacidade 
para 40 participantes sentados; mesas 
tipo pranchão dispostas em formato 
U; toalhas de mesa e cadeiras com 
acolchoamento. 

Diárias 4 48 R$ 1.100,00 R$ 52.800,00 

4 

Sala com ar condicionado; capacidade 
para 20 participantes 
sentados; mesas tipo pranchão 
dispostas em formato U; toalhas 
de mesa e cadeiras com 
acolchoamento. 

Diárias 4 48 R$ 1.200,00 R$ 57.600,00 

5 

Salão ou auditório com ar 
condicionado, com capacidade para 
140 participantes sentados, em 
poltronas acolchoadas ou 
cadeiras universitárias. Necessário 
mobiliário para 
credenciamento dos participantes. 

Diárias 4 32 R$ 1.700,00 R$ 54.400,00 
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6 

Sala com ar condicionado; capacidade 
para 60 participantes 
sentados; mesas tipo pranchão 
dispostas em formato U; toalhas 
de mesa e cadeiras com 
acolchoamento. 

Diárias 4 76 R$ 2.300,00 R$ 174.800,00 

7 
Púlpito em acrílico ou madeira, com 
suporte para pasta de documentos e 
copo de água. 

Diárias 4 52 R$ 120,00 R 6.240,00 

8 

Fornecimento de infraestrutura de 
rede sem fio Wi-Fi. Internet dedicada 
de no mínimo 10 mbps de upload. A 
rede sem fio deve prover um único 
SSID ou vários SSIDs conforme a 
necessidade do evento, configurados 
com nível de segurança 
WPA2+AES/CCMP security, senha 
personalizada e nome da rede e/ou 
autenticação de usuários em rede 
aberta (tipo Hotspot). Deverá prever o 
custo proporcional de fornecimento 
de todos os equipamentos necessários 
à prestação do serviço no período de 
realização do evento: Access Point 
(APs), roteadores, software 
gerenciador da rede Wi-Fi, 
cabeamento estruturado etc; para 
distribuição do sinal em modo Wi-Fi 
(sem fio padrão 802.11 a/b/g/n/ac). O 
sinal Wi-Fi deverá ser distribuído, com 
previsibilidade mínima de 8 (APs), de 
forma a cobrir todo o local do evento 
e um número de até 100 usuários 

Diárias 4 169 R$ 1.400,00 R$ 236.600,00 

CUSTO TOTAL PARA O SUBGRUPO 1 R$ 630.440,00 

SUBGRUPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO POR EVENTO 

ITEM MATERIAL / ESTRUTURA / SERVIÇOS 
DIÁRIAS/ 
UNIDADE 

QTD. 
MÍNIMA  

QTD.  
TOTAL  

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

VALOR TOTAL 
REGISTRADO 

DO ITEM 

9 

Mesa de som amplificada com 26 
canais contendo entrada cânon e p10 
para microfones e saída de áudio RCA 
considerando sala para 80 pessoas. 

Diárias 4 172  R$ 150,00 R$ 25.800,00 

10 

Mesa de som amplificada no mínimo 
com 12 canais contendo 
entrada cânon e p10 para microfones 
e saída de áudio RCA 
considerando sala para 45 pessoas. 

Diárias 4 16  R$ 300,00 R$ 4.800,00 
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11 

Caixas de som ativa, de duas vias, com 
alto falante de 12 
polegadas na via de grave e 01 drive 
de titânio na via do agudo, 
com 200 mrs, com cabos. 

Diárias 4 344  R$ 145,00 R$ 49.880,00 

12 
Pedestais para caixa de som com 
regulagem telescópica. 

Diárias 4 344  R$ 45,00 R$ 15.480,00 

13 

Microfones sem fio de mão (com 
receptores / bases / fontes e 
baterias para atender todo o período 
do evento). 

Diárias 4 256  R$ 65,00 R$ 16.640,00 

14 

Projetores multimídia Brilho de 5000 
Lumens, Resolução nativa (1920 x 
1200), Taxa de projeção de 1,57 a 
2,58: 1, VGA, Composto, 2 entradas 
HDMI. Sistema de exibição LCD de 3 
chips. 

Diárias 4 188  R$ 300,00 R$ 56.400,00 

15 
Telas de projeção, formato 4x3 de 150 
polegadas, com suporte telescópico. 

Diárias 4 188  R$ 100,00 R$ 18.800,00 

16 
Canhões refletores – PAR LED RGBWA 
64 LEDES. 

Diárias 4 192  R$ 35,00 R$ 6.720,00 

17 
Smart TVs com entrada HDMI, com 
60” (sendo que são 05 TVs noevento). 

Diárias 4 452  R$ 150,00 R$ 67.800,00 

18 

Suportes de chão para TV de 60" com 
rodízios para palcos, em 
aço carbono e pintura eletrostática. 
Padrão VESA de 75x75 até 
400x400mm. com manípulos para 
travar a movimentação e 
permitindo fazer o fechamento do 
suporte para ficar mais compacto e 
também possuí alça para transportar 
com facilidade. 
Deve possibilitar inclinação também 
da TV de 25°, 35°, 45° e 55°. 

Diárias 4 452  R$ 40,00 R$ 18.080,00 

19 

Impressora multifuncional, laser, para 
impressão colorida, com 
toner durante todo o evento para até 
4000 impressões. Deverá 
estar acompanhada de todos os 
insumos e materiais (papel A4, 
cartuchos, toner etc.). 

Diárias 4 172  R$ 100,00 R$ 17.200,00 

CUSTO TOTAL PARA O SUBGRUPO 2 R$ 297.600,00 

SUBGRUPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO POR EVENTO 

ITEM MATERIAL / ESTRUTURA / SERVIÇOS 
DIÁRIAS/ 
UNIDADE 

QTD. 
MÍNIMA  

QTD.  
TOTAL  

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

VALOR TOTAL 
REGISTRADO 

DO ITEM 
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20 

Garrafão de água 20 litros, 
acompanhado de: 
a) bebedouro elétrico (com dispositivo 
para água normal e gelada); 
b) Copo descartável 200 ml em 
quantidade suficiente para atender a 
demanda dos eventos. 

Unidade 48 624  R$ 100,00 R$ 62.400,00 

21 Copos de vidro, 300 ml.  Diárias 480 11.640  R$ 0,30 R$ 3.492,00 

22 
Garrafas de água mineral, sem gás, 
com 500ml. 

Unidade 210 6.420  R$ 1,50 R$ 9.630,00 

23 

Fornecimento de Café em garrafas 
térmicas (capacidade para 2 litros), 
com base e xícaras de louça, açúcar 
refinado em sachês, adoçante em 
sachês ou frascos e mexedores 
plásticos para café. 

Unidade 18 1.326  R$ 15,00 R$ 19.890,00 

24 

Fornecimento de água quente para 
chá (com sachês de chás – no mínimo 
03 sabores) em garrafas térmicas 
(capacidade para 2 litros), com base e 
xícaras de louça, açúcar refinado em 
sachês, adoçante em sachês ou 
frascos e mexedores plásticos para 
café. 

Unidade 6 96  R$ 10,00 R$ 960,00 

25 

Serviços de coffee break para os 
participantes dos eventos,  
considerando: a) Bebidas: café 
tradicional; dois tipos de sucos da 
fruta ou polpa da fruta;b) Alimentos: * 
Salgados – (sendo 03 assados e 02 
fritos); mini sanduíches; mini pizza, 
croissants; * Doces – bolo (02 
tipos);croissants; salada de frutas ou 
laminadas (no mínimo 04 tipos).(*) 
Apresentar cardápio para escolha dos 
itens. 

Unidade 180 4.080  R$ 30,00 R$ 122.400,00 

26 

Kit Lanche* embalado 
individualmente, contendo: 1 (uma) 
fruta, 1 (uma) barra de cereal e 1 (um) 
suco de caixinha (sabores: uva, 
manga, maracujá ou pêssego) de 
200ml. 
(*) O kit será utilizado somente para o 
evento do item 9.3.3 do 
ETP. 

Unidade 600 4.800  R$ 17,00 R$ 81.600,00 

CUSTO TOTAL PARA O SUBGRUPO 3 R$ 300.372,00 
 

CUSTO TOTAL ESTIMADO R$ 1.228.412,00 

4.2. O custo total estimado com a execução dos serviços será de R$ 1.228.412,00 (um 
milhão, duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos e doze reais). 
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5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1. A despesa decorrente deste objeto registrado na presente ata de registro de preços, 
está prevista na seguinte Nota de Empenho: 

5.1.1. Nota de Empenho nº 33, emitida em 03/01/2023, sob a Rubrica: 

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.02.006.024 – Serviços de Apoio 
Administrativo, Técnico e Operacional –PJ 

Centros de Custos: 1.09.01.002 – Atividades Administrativa e Operacional –
DEPAD  

6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura, na forma da legislação em vigor. 

6.2. A execução dar-se-á de acordo com as demandas solicitadas pelo CFMV, e será 
formalizada/autorizada por meio de Ordem de Execução de Serviço. 

7. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

7.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses, 
devidamente comprovadas: 

7.1.1. Das situações previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93; e  

7.1.2. Da redução dos preços praticados no mercado.  

7.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os FORNECEDORES para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

7.2.1. Os FORNECEDORES que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

7.2.2. A ordem de classificação dos FORNECEDORES que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original.  

7.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o ÓRGAO GERENCIADOR poderá:  
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7.3.1. 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  

7.3.2. Convocar os demais FORNECEDORES para assegurar igual oportunidade de 
negociação.  

7.3.3. Caso não haja êxito nas negociações, o ÓRGAO GERENCIADOR procederá à 
revogação da Ata de Registro de Preços e adotará as medidas cabíveis para obtenção 
de contratação mais vantajosa. 

7.4. O registro da Ata poderá ser cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
por intermédio de processo administrativo específico: 

7.4.1. A pedido do FORNECEDOR, quando: 

7.4.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 

7.4.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 
objeto. 

7.4.2. Por iniciativa do CFMV, quando o fornecedor: 

7.4.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

7.4.2.2. Não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica 
exigidas no processo licitatório; 

7.4.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 
justificadas; 

7.4.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços; 

7.4.2.5. Se recusar a fornecer os gêneros alimentícios nos prazos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos, sem justificativa aceitável; 

7.4.2.6. Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
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7.4.2.7. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

7.5. 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: 

7.5.1. Por razão de interesse público; ou  

7.5.2. A pedido do fornecedor. 

7.6. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
não será obrigado a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade condições. 

8. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Não será permitida adesão à Ata de Registro de Preços, fundamentada nos termos do 
art. 22 do Decreto 7.892/2013, haja vista as considerações contidas no Acórdão 1297/2015-
Plenário-TCU, de 27.05.2015. 

9. DO CADASTRO RESERVA 

8.1. Os licitantes que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor 
na sequência de classificação do certame estão listados na Ata de Formação de Cadastro de 
Reserva, anexo I desta ata.  

8.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na 
hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 
20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

8.3. A ordem de classificação disposta na cláusula 8.1 será respeitada quando da 
necessidade de realização das contratações. 

8.4. A classificação a que se refere a cláusula 8.1 respeitará a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva da licitação. 

10. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Responsável designado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, competindo-lhe: 
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10.1.1. Efetuar o controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos 
e das especificações dos gêneros alimentícios registrados; 

10.1.2. Monitorar os preços dos gêneros alimentícios, de forma a manter atualizados 
os valores praticados no mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer 
tempo, em decorrência de sua variação; 

10.1.3. Observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam 
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou 
documentos vencidos; 

10.1.4. Convocar a FORNECEDORA via instrumento contratual (autorização de 
fornecimento), para entrega dos gêneros alimentícios; 

10.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 
penalidades; 

10.1.6. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições 
ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata. 

11. DA AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E DO LOCAL 

11.1. A área de eventos do CFMV, após identificação das necessidades de cada evento (local, 
data, estrutura, quantitativos e etc.), indicará os itens registrados e seus quantitativos para 
que seja providenciada a formalização da Ordem de Execução Serviço. 

11.1.1.  Caberá a área de eventos a responsabilidade de gerenciar e controlar os 
quantitativos registrados na ata.  

11.2. Os serviços contratados serão prestados nos locais selecionados para realização dos 
eventos, nos períodos estabelecidos de cada um deles, observando as condições previstas 
nos subitens 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e no item 10 do Termo de Referência, anexo II do Edital. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Item 11 do 
Termo de Referência, anexo II do Edital. 
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13. DO PAGAMENTO 

13.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Item 9 do Termo de 
Referência, anexo II do Edital. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. As sanções por falha na execução ou de inexecução parcial ou total do objeto são as 
estabelecidas no Item 13 do Termo de Referência, anexo II do Edital. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Constituem parte integrante desta Ata, os seguintes documentos, cujo teor as partes 
declaram ter pleno conhecimento:  

15.1.1. Edital de PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 12/2022 (SRP);  

15.1.2. Termo de Referência, Anexo II do edital; 

15.1.3. Proposta e documentos que integram o processo, firmados pelo Fornecedor 
Registrado, constante do Processo Administrativo SUAP nº 0110035.00000116/2022-
32. 

15.2. As questões judiciais oriundas para presente Ata, não resolvidas no âmbito 
administrativo serão dirimidas pelo Juízo de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do 
Distrito Federal (Art.109, I, CRFB/88), com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

Brasília-DF, 5 de janeiro de 2023. 
 
 
 

 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Órgão Gerenciador 
 
 
 
 
 
 

WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA  
Fornecedor 



 

 

 

 

ANEXO I – CADASTRO RESERVA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº12/2022 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EVENTOS, SOB DEMANDA, E TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

Fornecedor 10.457.188/0001-55 - MODELL EVENTOS EIRELI aderiu ao cadastro de reserva. 
 
Fornecedor 05.969.672/0001-23 - UNA COMUNICACAO EPARTICIPACOES LTDA aderiu ao 
cadastro de reserva. 
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Pregão/Concorrência Eletrônica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Conselho Federal de Medicina Veterinaria

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

 Data de abertura:  16/11/2022 10:00
 Número da portaria:  Portaria CFMV nº 01/2021
 Data de portaria:  11/01/2022
 Número do processo:  01100350116/22-32
 Número do Pregão:  00012/2022 (SRP); Decreto Nº 10.024/2019
 Objeto:  Registro de preços, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda,
para a realização de eventos e correlatos para o Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, conforme
especificações técnicas e quantitativos constantes do Termo de Referência, por um período de 12 (doze) meses.

    Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 2.256.899,6400  

 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.654.689/0001-94 WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA - R$ 1.228.412,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 06/12/2022 10:44 Data/Hora Final: 07/12/2022 11:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 07/12/2022 14:50
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.228.412,0000

 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde.
Ofertada

Data/Hora da
Adesão

1 05.969.672/0001-
23

UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES
LTDA - 07/12/2022 08:25:43

2 10.457.188/0001-
55 MODELL EVENTOS LTDA - 06/12/2022 11:17:01

 
Itens do Grupo

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

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

1 Promoção
de Evento

Sala com ar condicionado;
capacidade para 100
participantes sentados; mesas
tipo pranchão dispostas em
formato U; toalhas de mesa e
cadeiras com acolchoamento.

- 16 UNIDADE R$
2.399,0000

R$
1.900,0000

-

2 Promoção
de Evento

Sala com ar condicionado;
capacidade para 25 participantes
sentados; mesas tipo pranchão
dispostas em formato U; toalhas
de mesa e cadeiras com
acolchoamento

- 16 UNIDADE R$
1.400,0000

R$
1.100,0000

-

3 Promoção
de Evento

Sala com ar condicionado;
capacidade para 40 participantes
sentados; mesas tipo pranchão
dispostas em formato U; toalhas

- 48 UNIDADE R$
1.400,0000

R$
1.100,0000

-
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de mesa e cadeiras com
acolchoamento.

4 Promoção
de Evento

Sala com ar condicionado;
capacidade para 20 participantes
sentados; mesas tipo pranchão
dispostas em formato U; toalhas
de mesa e cadeiras com
acolchoamento.

- 48 UNIDADE R$
1.400,0000

R$
1.200,0000

-

5 Promoção
de Evento

Salão ou auditório com ar
condicionado, com capacidade
para 140 participantes sentados,
em poltronas acolchoadas ou
cadeiras universitárias.
Necessário mobiliário para
credenciamento dos
participantes.

- 32 UNIDADE R$
1.995,0000

R$
1.700,0000

-

6 Promoção
de Evento

Sala com ar condicionado;
capacidade para 60 participantes
sentados; mesas tipo pranchão
dispostas em formato U; toalhas
de mesa e cadeiras com
acolchoamento.

- 76 UNIDADE R$
2.600,0000

R$
2.300,0000

-

7 Promoção
de Evento

Púlpito em acrílico ou madeira,
com suporte para pasta de
documentos e copo de água.

- 52 UNIDADE R$
187,0700

R$
120,0000

-

8 Promoção
de Evento

Fornecimento de infraestrutura
de rede sem fio Wi-Fi. Internet
dedicada de no mínimo 10 mbps
de upload. A rede sem fio deve
prover um único SSID ou vários
SSIDs conforme a necessidade
do evento, configurados com
nível de segurança
WPA2+AES/CCMP security, senha
personalizada e nome da rede
e/ou autenticação de usuários
em rede aberta (tipo Hotspot).
Deverá prever o custo
proporcional de fornecimento de
todos os equipamentos
necessários à prestação do
serviço no período de realização
do evento: Access Point (APs),
roteadores, software gerenciador
da rede Wi-Fi, cabeamento
estruturado etc; para distribuição
do sinal em modo Wi-Fi (sem fio
padrão 802.11 a/b/g/n/ac). O
sinal Wi-Fi deverá ser distribuído,
com previsibilidade mínima de 8
(APs), de forma a cobrir todo o
local do evento e um número de
até 100 usuários

- 169 UNIDADE R$
3.000,0000

R$
1.400,0000

-

9 Promoção
de Evento

Mesa de som amplificada com 26
canais contendo entrada cânon e
p10 para microfones e saída de
áudio RCA considerando sala
para 80 pessoas.

- 172 UNIDADE R$
249,8000

R$
150,0000

-

10 Promoção
de Evento

Mesa de som amplificada no
mínimo com 12 canais contendo
entrada cânon e p10 para
microfones e saída de áudio RCA
considerando sala para 45
pessoas.

- 16 UNIDADE R$
500,0000

R$
300,0000

-

11 Promoção
de Evento

Caixas de som ativa, de duas
vias, com alto falante de 12
polegadas na via de grave e 01
drive de titânio na via do agudo,
com 200 mrs, com cabos.

- 344 UNIDADE R$
270,0000

R$
145,0000

-

12 Promoção
de Evento

Pedestais para caixa de som com
regulagem telescópica.

- 344 UNIDADE R$
195,0000

R$
45,0000

-

13 Promoção
de Evento

Microfones sem fio de mão (com
receptores/bases/fontes e
baterias para atender todo o
período do evento).

- 256 UNIDADE R$
99,6700

R$
65,0000

-
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14 Promoção
de Evento

Projetores multimídia Brilho de
5000 Lumens, Resolução nativa
(1920 x 1200), Taxa de projeção
de 1,57 a 2,58: 1, VGA,
Composto, 2 entradas HDMI.
Sistema de exibição LCD de 3
chips.

- 188 UNIDADE R$
628,9200

R$
300,0000

-

15 Promoção
de Evento

Telas de projeção, formato 4x3
de 150 polegadas, com suporte
telescópico.

- 188 UNIDADE R$
277,9700

R$
100,0000

-

16 Promoção
de Evento

Canhões refletores – PAR LED
RGBWA 64 LEDES.

- 192 UNIDADE R$
64,4900

R$
35,0000

-

17 Promoção
de Evento

Smart TVs com entrada HDMI,
com 60” (sendo que são 05 TVs
no evento).

- 452 UNIDADE R$
400,0000

R$
150,0000

-

18 Promoção
de Evento

Suportes de chão para TV de
60"" com rodízios para palcos,
em aço carbono e pintura
eletrostática. Padrão VESA de
75x75 até 400x400mm. com
manípulos para travar a
movimentação e permitindo
fazer o fechamento do suporte
para ficar mais compacto e
também possuí alça para
transportar com facilidade. Deve
possibilitar inclinação também da
TV de 25°, 35°, 45° e 55°.

- 452 UNIDADE R$
95,0000

R$
40,0000

-

19 Promoção
de Evento

Impressora multifuncional, laser,
para impressão colorida, com
toner durante todo o evento para
até 4000 impressões. Deverá
estar acompanhada de todos os
insumos e materiais (papel A4,
cartuchos, toner etc.).

- 172 UNIDADE R$
272,2000

R$
100,0000

-

20 Promoção
de Evento

Garrafão de água 20 litros,
acompanhado de: a) bebedouro
elétrico (com dispositivo para
água normal e gelada); b) Copo
descartável 200 ml em
quantidade suficiente para
atender a demanda dos eventos.

- 624 UNIDADE R$
569,0000

R$
100,0000

-

21 Promoção
de Evento

Copos de vidro, 300 ml. - 11640 UNIDADE R$ 0,3000 R$ 0,3000 -

22 Promoção
de Evento

Garrafas de água mineral, sem
gás, com 500ml.

- 6420 UNIDADE R$ 1,5900 R$ 1,5000 -

23 Promoção
de Evento

Fornecimento de Café em
garrafas térmicas (capacidade
para 2 litros), com base e xícaras
de louça, açúcar refinado em
sachês, adoçante em sachês ou
frascos e mexedores plásticos
para café.

- 1326 UNIDADE R$
15,0000

R$
15,0000

-

24 Promoção
de Evento

Fornecimento de água quente
para chá (com sachês de chás –
no mínimo 03 sabores) em
garrafas térmicas (capacidade
para 2 litros), com base e xícaras
de louça, açúcar refinado em
sachês, adoçante em sachês ou
frascos e mexedores plásticos
para café.

- 96 UNIDADE R$
10,6800

R$
10,0000

-

25 Promoção
de Evento

Serviços de coffee break para os
participantes dos eventos,
considerando: a) Bebidas: café
tradicional; dois tipos de sucos
da fruta ou polpa da fruta; b)
Alimentos: * Salgados – (sendo
03 assados e 02 fritos); mini
sanduíches; mini pizza,
croissants; * Doces – bolo (02
tipos); croissants; salada de
frutas ou laminadas (no mínimo
04 tipos). (*) Apresentar
cardápio para escolha dos itens.

- 4080 UNIDADE R$
30,0000

R$
30,0000

-
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26 Promoção
de Evento

Kit Lanche* embalado
individualmente, contendo: 1
(uma) fruta, 1 (uma) barra de
cereal e 1 (um) suco de caixinha
(sabores: uva, manga, maracujá
ou pêssego) de 200ml. (*) O kit
será utilizado somente para o
evento do item 9.3.3 do ETP.

- 4800 UNIDADE R$
17,0000

R$
17,0000

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de

reserva

06/12/2022
10:44:08

038.272.757-
68

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
06/12/2022 10:43 com data fim prevista para 07/12/2022 11:00

pelo valor de R$ 1.228.412,0000.
Adesão ao cadastro

de reserva
06/12/2022
11:17:01 - Fornecedor 10.457.188/0001-55 - MODELL EVENTOS EIRELI

aderiu ao cadastro de reserva.
Adesão ao cadastro

de reserva
07/12/2022
08:25:43 - Fornecedor 05.969.672/0001-23 - UNA COMUNICACAO E

PARTICIPACOES LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

07/12/2022
14:50:59

038.272.757-
68 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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