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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Apresentação artística cultural e teatral 71 1 Unidade 4464,94 R$4.464,94

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA|ENAP Inexigibilidade de
Licitação Nº 29/2019
UASG: 114702

01/03/2019 R$1.550,00

2 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL|FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Inexigibilidade de
Licitação Nº 19/2019
UASG: 154054

01/03/2019 R$6.000,00

3 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA|INSTITUTO FED.DA
PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA

Inexigibilidade de
Licitação Nº 2/2019
UASG: 154868

01/03/2019 R$1.110,00

4 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL|FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Inexigibilidade de
Licitação Nº 20/2019
UASG: 154054

01/03/2019 R$8.800,00

5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL|FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Inexigibilidade de
Licitação Nº 23/2019
UASG: 154054

01/03/2019 R$5.986,00

6 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA|FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Dispensa de
Licitação Nº 85/2019
UASG: 154043

01/03/2019 R$400,00

7 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Sudeste de MG | Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus
Santos Dumont

NºPregão:12019
UASG:154763

25/04/2019 R$6.720,00

8 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Sudeste de MG | Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus
Santos Dumont

NºPregão:12019
UASG:154763

25/04/2019 R$6.593,33

9 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN NºPregão:32019
UASG:926526

03/05/2019 R$10,92

10 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS NºPregão:22019
UASG:926572

20/05/2019 R$491,67

11 CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA NºPregão:32019
UASG:925048

10/05/2019 R$1.137,99

12 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social NºPregão:180102019
UASG:926350

10/05/2019 R$403,96

13 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN NºPregão:32019
UASG:926526

03/05/2019 R$3.585,83

14 Governo do Estado de São Paulo | Prefeitura Municipal de Jacarei NºPregão:532019
UASG:986589

18/04/2019 R$29.590,00
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$4.464,94

15 COMANDO DO EXERCITO|COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE Dispensa de
Licitação Nº 19/2019
UASG: 160078

01/05/2019 R$5.800,00

16 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$4.266,67

17 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$3.096,45

18 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$1.666,67

19 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$855,12

20 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

NºPregão:352019
UASG:158516

29/05/2019 R$698,31

21 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Sul NºPregão:452019
UASG:153114

04/06/2019 R$17.776,67

22 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Sul NºPregão:452019
UASG:153114

04/06/2019 R$11.466,67

23 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$395,00

24 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$544,00

25 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$958,33

26 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$3.728,33

27 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

NºPregão:262019
UASG:154054

05/06/2019 R$3.791,67

28 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 5ºBatalhão de
Engenharia de Construção

NºPregão:32019
UASG:160348

05/06/2019 R$1.466,67

29 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS NºPregão:22019
UASG:926572

20/05/2019 R$593,00

Valor Unitário R$4.464,94

Valor Global: R$4.464,94

Valor do item em relação ao total

1) Apresentação...
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Item 1: Apresentação artística cultural e teatral R$4.464,94

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.550,00

Órgão: FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
ENAP

Objeto: Contratação de serviço técnico especializado para apresentação cultural do
grupo de dança BSB Girls, no âmbito do Programa Qualidade de Vida no
Trabalho - PQVT, em parceria com o Comitê de Gênero da Fundação Escola
Nacional de Administração Pública - Enap

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE DANÇA BSB GIRLS, NO ÂMBITO
DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PQVT, EM PARCERIA
COM O COMITÊ DE GÊNERO DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP, NO DIA 11/03/2019, DAS 14H30 ÀS 17H.
VINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO PROJETO BÁSICO. O PAGAMENTO
SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTALDE
R$ 1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). NO CASO DE
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO PACTUADA, A CONTRATADA
FICARÁ SUJEITA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NOS ART. 86 A 88 DA LEI 8.666/93.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
29/2019 / UASG: 114702

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

013.376.651-93
* VENCEDOR *

FABIANA BALDUINA FREITAS SILVA R$1.550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE DANÇA BSB GIRLS, NO ÂMBITO DO PROG
RAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PQVT, EM PARCERIA COM O COMITÊ DE GÊNERO DA FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 - ENAP, NO DIA 11/03/2019, DAS 14H30 ÀS 17H. VINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO PROJETO BÁSICO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEP
ÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTALDE R$ 1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO PAC
TUADA, A CONTRATADA FICARÁ SUJEITA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NOS ART. 86 A 88 DA LEI 8.666/93.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.000,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Objeto: Apresentação musical Show de Verão - Campus de Três Lagoas.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DA BANDA PLEBHEUS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO
SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: UNIDADE II - CAMPUS DE TRÊS LAGOAS -
TRÊS LAGOAS / MS - DATA 14/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS (A PARTIR
DAS 20:00 HORAS).

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
19/2019 / UASG: 154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MS

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Apresentação artística, cultural, teatral
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.746.224/0001-42
* VENCEDOR *

THIAGO COUTINHO BENITES PINA - ME R$6.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DA BANDA PLEBHEUS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: UNIDADE II - CAMPUS DE TRÊS LA
GOAS - TRÊS LAGOAS / MS - DATA 14/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS (A PARTIR DAS 20:00 HORAS).                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.110,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA
INSTITUTO FED.DA PARAÍBA/CAMPUS GUARABIRA

Objeto: Contratação de pessoa física para apresentação artística na solenidade de
abertura do ano letivo 2019, a realizar-se nas dependências do IFPB Campus
Guarabira.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O DRAGÃO DE MACAPARANA"
PELO GRUPO CIA. MANGAI DE ATIVIDADES CULTURAIS, A SER REALIZADO
NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 NO IFPB CAMPUS GUARABIRA.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
2/2019 / UASG: 154868

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: VB

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

991.052.924-68
* VENCEDOR *

GEOSTENYS DE MELO BARBOSA R$1.110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "O DRAGÃO DE MACAPARANA" PELO GRUPO CIA. MANGAI DE ATIVIDADES CULTURAIS, A SER REALIZA
DO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019 NO IFPB CAMPUS GUARABIRA.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$8.800,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Objeto: Apresentação musical 1. Show de Verão UFMS - Campus de Nova Andradina.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DA BANDA SEMPRE TEM,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO
SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE NOVA ANDRADINA NOVA
ANDRADINA / MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
20/2019 / UASG: 154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.079.876/0001-04
* VENCEDOR *

BANDA MUSICAL SEMPRE TEM LTDA R$8.800,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DA BANDA SEMPRE TEM,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE NOVA ANDRADINA 
NOVA ANDRADINA / MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 5: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$5.986,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Objeto: Apresentação de show musical para atender 1. Show de Verão UFMS - Campus
de Paranaíba.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
CONTRATAÇÃO DA BANDA CHÁ DE LUA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO
SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE PARANAÍBA PARANAÍBA /
MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Inexigibilidade de Licitação Nº
23/2019 / UASG: 154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.682.169/0001-00
* VENCEDOR *

WAGNER SILVA DE PAULA 01092184180 R$5.986,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONTRATAÇÃO DA BANDA CHÁ DE LUA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SHOW DE VERÃO NA UFMS LOCAL: CAMPUS DE PARANAÍBA PARANA
ÍBA / MS - DATA 15/03/2019 DURAÇÃO: DUAS HORAS.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 6: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$400,00

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Objeto: Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIZ.

Descrição: APRESENTACAO ARTISTICA / MUSICAL / CANTO / CORAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIZ, CONFORME DETALHADO NO TERMO DE
REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 30/04/2019 A 15/06/2019 PARA ATENDER ÀS
DEMANDAS DO PROJETOO DIA DE ALAN , QUE FOI SELECIONADO PELO
EDITAL PROEXC N87/2018 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À
CULTURA PIAC 2019.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 85/2019 /
UASG: 154043

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: sv

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

118.493.676-55
* VENCEDOR *

ISABELA DE ABREU BARBOSA PEREIRA DA SILVA R$400,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIZ, CONFORME DETALHADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE 30/04/2019 A 15/06/2019 PARA ATEN
DER ÀS DEMANDAS DO PROJETOO DIA DE ALAN , QUE FOI SELECIONADO PELO EDITAL PROEXC N87/2018 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À CULTU
RA PIAC 2019.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 7: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.720,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos Dumont

Objeto: O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de
equipamentos, serviços de mão-de-obra e insumos para realização de eventos.
O objeto se trata da contratação de empresas para locação de estandes e
tendas (incluindo montagem e desmontagem destes), mobiliários, materiais,
serviço de coffee-break (lanches), coquetel e equipamentos de iluminação,
vídeo e som para o maior evento (simpósio) no Instituto Federal Campus
Santos Dumont, descritos no Encarte A..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual
Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias do
evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1.
Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com
área aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um
público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação
cultural: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD
Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio,
até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3
cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni
tores simples; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou
captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência
técnica durante o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para
fixação dos equipamentos. Obs: Demais requisitos devem ser observados no
Encarte A do Termo de Referencia.

Data: 25/04/2019 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:154763

Lote/Item: 3/16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/04/2019 18:03

Homologação: 30/04/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.823.997/0001-04 VILA BRASIL TURISMO LTDA - ME R$6.490,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias do evento Sonorização e projeção pa
ra utilização junto ao ITEM 08 do grupo 1. Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com área aproximada de 1.000 m² (espaço 
de palestra e apresentações) para um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol
 de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais
 para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni tores simples; até 4 caixas de retorno para o cor
al e pianista, cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão e contrata
ção inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Rol mínimo de equipamentos de projeção: 2 computadores com placa de vídeo dedicada de 2 saídas 
e processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II; chave para controle da fonte de projeção; 1 projetor multimídia 5.000 ANSI Lumens; 1 telão 200 polega
das. Compatibilidade: computadores, notebooks, TV, vídeo e DVD player, HDTV, câmeras fotográficas e filmadoras. Com instalação no local do evento concluída
 no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento 
por profissional responsável pela operação. O suporte para montagem dos equipamentos e telão de projeção é de responsabilidade da contratada:Operador de 
som profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive atuar como DJ, operando CDJ, nos
 eventos da Instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade: Operador e técnico de iluminação. O serviço d
everá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem,
 desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos au
diovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento. Operador de equipamento audiovisual. O serviço deverá ser
 executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmon
tagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuai
s, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
SIT SANTA CATARINA, S/N (32) 3313-8774 ontato@vilabrasilturismo.com.br

15.072.268/0001-06
* VENCEDOR *

DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME R$6.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias 
do evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1. Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com ár
ea aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultu
ral: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6 micr
ofones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni tores simpl
es; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica dura
nte o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Obs: Demais requisitos devem ser observados no Encarte A do T
ermo de Referencia.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Três Corações R AURELIANO MARTINS ANDRADE, 39 Denise Neves da Silva (35) 3232-7141 sgaempreendimentos@hotmail.com

07.598.215/0001-03 JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO R$7.170,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e audiovisual com operador de som e audiovisual Sistema de Sonorização e audiovisual para utilização durante os 3 dias 
do evento Sonorização e projeção para utilização junto ao ITEM 06 do grupo 1. Sistema de sonorização completo para evento a ser realizado em espaço com ár
ea aproximada de 1.000 m² (espaço de palestra e apresentações) para um público de 600 pessoas. Equipamento de captação e retorno para apresentação cultu
ral: Banda ou Orquestra ou Coral. Rol de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital de 32 canais ou mais; até 6 microfones sem fio, até 6 micr
ofones multidirecionais profissionais para coral com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons, ferragens e pratos; até 4 moni tores simpl
es; até 4 caixas de retorno para o coral e pianista, cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica dura
nte o evento com previsão e contratação inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Rol mínimo de equipamentos de projeção: 2 computadores com 
placa de vídeo dedicada de 2 saídas e processador Intel i5 2410M ou AMD Atlhon Phenom II; chave para controle da fonte de projeção; 1 projetor multimídia 5.0
00 ANSI Lumens; 1 telão 200 polegadas. Compatibilidade: computadores, notebooks, TV, vídeo e DVD player, HDTV, câmeras fotográficas e filmadoras. Com ins
talação no local do evento concluída no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para e
feitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. O suporte para montagem dos equipamentos e telão de projeção é de responsa
bilidade da contratada: Operador de equipamento audiovisual e som. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico, com capacidade para realizar a 
montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar a
parelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 8: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$6.593,33
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Sudeste de MG 
Instituto Federal Sudeste MG - Câmpus Santos Dumont

Objeto: O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de
equipamentos, serviços de mão-de-obra e insumos para realização de eventos.
O objeto se trata da contratação de empresas para locação de estandes e
tendas (incluindo montagem e desmontagem destes), mobiliários, materiais,
serviço de coffee-break (lanches), coquetel e equipamentos de iluminação,
vídeo e som para o maior evento (simpósio) no Instituto Federal Campus
Santos Dumont, descritos no Encarte A..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de
sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para utilização
durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de
sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado
(espaço de palestras e apresentações indicado no mapa do evento). Os
equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e
06 do Grupo 1. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar
os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive
atuar como DJ, operando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser
executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol
mínimo de equipamentos de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6
microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos
para guitarra/baixo, 3 pedestais modelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou
amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento
e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Demais requisitos
devem ser observados no Encarte A do Termo de Referencia.

Data: 25/04/2019 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:154763

Lote/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 29/04/2019 18:03

Homologação: 30/04/2019 17:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.072.268/0001-06
* VENCEDOR *

DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI - ME R$6.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para 
utilização durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado (espa
ço de palestras e apresentações indicado no mapa do evento). Os equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e 06 do Grupo 1
. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, inclusive atuar como DJ, oper
ando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol mínimo de equipamentos d
e sonorização: 04 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos para guitarra/baixo, 3 pedestais mo
delo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento e/ou captadores para: piano digital
, guitarra, baixo, violão etc. Demais requisitos devem ser observados no Encarte A do Termo de Referencia.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Três Corações R AURELIANO MARTINS ANDRADE, 39 Denise Neves da Silva (35) 3232-7141 sgaempreendimentos@hotmail.com

11.823.997/0001-04 VILA BRASIL TURISMO LTDA - ME R$6.490,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e Iluminação Sistema de sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para utilização durante cada um d
os 3 dias do evento Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado (espaço de palestras e apresentaç
ões – indicado no mapa do evento). Os equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 06 e 07 do Grupo 1. Rol mínimo de equipame
ntos de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos para guitarra/baixo, 3 pedesta
is modelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento e/ou captadores para: piano 
digital, guitarra, baixo, violão etc. Rol mínimo de equipamentos de iluminação: 08 (oito) unidades canhões Par Led; 02 Moving Head; 1 (uma) Mesa de controle 
de iluminação; Cabeamento completo para o sistema (Pa e Said); Cabeamento completo para Bandas; Cabeamento completo para Iluminação; multicabo 1255
6 Serviço 1 R$ R$36 vias; Cabeamento completo de energia (réguas de AC); Main Power (3 Fases e neutro); Cabo de Energia Geral com 25 (vinte e cinco) metro
s. Todos estes equipamento deverão ser instalados em estrutura metálica treliçada para instalação dos equipamentos (Q30 / Q50) no ITEM 07. Com instalação 
no local do evento concluída no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos d
e diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação: Operador de som profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de so
m constantes deste Termo de Referência, inclusive atuar como DJ, operando CDJ, no evento da Instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâ
mico e com experiência na atividade. Operador e técnico de iluminação. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividad
e de operação de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e d
emais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utili
zados durante o evento. Operador de equipamento audiovisual. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade de ope
ração de equipamentos audiovisuais, capacitado para realizar a montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais ap
arelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados dur
ante o evento.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
SIT SANTA CATARINA, S/N (32) 3313-8774 ontato@vilabrasilturismo.com.br

07.598.215/0001-03 JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO R$6.890,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Sistema de Sonorização e Iluminação com operador de som e luz Sistema de sonorização e iluminação para apresentação cultural ao ar livre para 
utilização durante cada um dos 3 dias do evento Locação de equipamentos de sonorização e iluminação para apresentações culturais em espaço fechado (espa
ço de palestras e apresentações – indicado no mapa do evento). Os equipamento serão instalados de acordo com o palco descrito nos ITENS 05 e 06 do Grupo
 1. Operador de Som Profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de Referência, incl usive atuar como DJ, op
erando CDJ, nos eventos da instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na atividade. Rol mínimo de equipamentos
 de sonorização: 04 microfones sem fio, até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral com pedestal, até 3 cubos para guitarra/baixo, 3 pedestais m
odelo girafa, 4 caixas de som amplificadas ou amplificador externo, caixa de retorno, mesa de 16 canais ou mais. Cabeamento e/ou captadores para: piano digit
al, guitarra, baixo, violão etc. Rol mínimo de equipamentos de iluminação: 08 (oito) unidades canhões Par Led; 02 Moving Head; 1 (uma) Mesa de controle de ilu
minação; Cabeamento completo para o sistema (Pa e Said); Cabeamento completo para Bandas; Cabeamento completo para Iluminação; multicabo 36 vias; Ca
beamento completo de energia (réguas de AC); Main Power (3 Fases e neutro); Cabo de Energia Geral com 25 (vinte e cinco) metros. Todos estes equipamento 
deverão ser instalados em estrutura metálica treliçada para instalação dos equipamentos (Q30 / Q50) no ITEM 07. Com instalação no local do evento concluída 
no dia anterior ao início do evento, com horário de montagem agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento p
or profissional responsável pela operação: Operador de som profissional capacitado para operacionalizar os equipamentos de som constantes deste Termo de 
Referência, inclusive atuar como DJ, operando CDJ, no evento da Instituição. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico e com experiência na ati
vidade. Operador e técnico de iluminação. O serviço deverá ser executado por profissional dinâmico, com capacidade de para realizar a montagem, desmontage
m e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos, assim também capacitado a operar aparelhos audiovisuais, co
mputadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante o evento.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 9: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$10,92

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da
Semana da Enfermagem do Conselho Regional de enfermagem do Rio Grande
do Norte (COREN-RN), que será realizada nos dias 02 de maio a 02 de junho de
2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do edital..

Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces -
Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200
(duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco para a
apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa:
Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense,
blanquet de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame
hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados
quentes assados, croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps
Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de
palmito, Bebidas: 03 tipos de sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por
convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª
qualidade, sendo dois normais e dois dietéticos; 500 ml por convidado; Água
mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar,
adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois tipos de prato quente Rondelle de
frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger
food. Conforme especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do
edital.

Data: 03/05/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:926526

Lote/Item: 2/21

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2019 16:55

Homologação: 06/05/2019 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Preço por pessoa

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.505.498/0001-60 PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$10,86
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200 (duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco pa
ra a apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa: Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense, blanquet 
de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados quentes assados, 
croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de palmito, Bebidas: 03 tipos d
e sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª qualidade, sendo dois normais e doi
s dietéticos; 500 ml por convidado; Água mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar, adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois ti
pos de prato quente Rondelle de frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger food. Conforme especificações descritas no Ter
mo de Referência, anexo I do edital.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IBIAPINA, 2339 (84) 03206-5274 knlcontadoresassociados@hotmail.com

14.382.662/0001-88
* VENCEDOR *

CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO: APRENDIZAGEM E MUDANC R$10,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200 (duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco pa
ra a apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa: Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense, blanquet 
de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados quentes assados, 
croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de palmito, Bebidas: 03 tipos d
e sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª qualidade, sendo dois normais e doi
s dietéticos; 500 ml por convidado; Água mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar, adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois ti
pos de prato quente Rondelle de frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger food. Conforme especificações descritas no Ter
mo de Referência, anexo I do edital.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RN Natal R ALFREDO PEGADO CORTEZ, 1821 (84) 2010-3701 cieducacao@gmail.com

16.555.125/0001-18 CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS - ME R$11,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para fornecimento de serviço de coquetel para 200 (duzentas) pessoas. A empresa disponibilizar um púlpito, um palco pa
ra a apresentação cultural. O coquetel deverá servir : 12 unidades por pessoa: Canapés variados Frios (queijos diversos, presuntos, lombo canadense, blanquet 
de peru light, peito de peru, presunto sem gordura, rosbife, salame hamburguês, salame italiano ), Patês variados com mini torradas, Salgados quentes assados, 
croquete de carne, Salgados quentes folhados, Mini Wraps Mini quiches , Escondidinho de carne seca , Crepes salgados, empada de palmito, Bebidas: 03 tipos d
e sucos de frutas, sendo um adoçante; 500 ml por convidado; coquetel de frutas sem álcool , 04 tipos de refrigerante, de 1ª qualidade, sendo dois normais e doi
s dietéticos; 500 ml por convidado; Água mineral com gás e sem gás: 500 ml; Mesa de café: Café, chás, açúcar, adoçante e petit fours. Deverá ser servido dois ti
pos de prato quente Rondelle de frango com catupiry ao sugo e nhoque de carne, como prato principal, finger food. Conforme especificações descritas no Ter
mo de Referência, anexo I do edital.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PB Bayeux TV JOSE DIAS VASCONCELOS, 05 Fabricio Larini (41) 3035-2529 licita@intersama.com.br

Preço (ComprasNet) 10: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$491,67

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de produtos e serviços referentes à
organização dos eventos do CRCAL..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo Musical Tipo
01

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 20/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:926572

Lote/Item: 1/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2019 11:48

Homologação: 21/05/2019 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Diária

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.561.829/0001-75
* VENCEDOR *

I F PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI - ME R$450,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Realização de serviços com alocação de profissional ou grupo musical, composto por até 8 pessoas, para apresentação artística cultural. Sua atuaç
ão poderá ser requerida nas seguintes situações: execução do Hino Nacional e o de Alagoas, apresentação nos coquetéis dos eventos e para execução de músic
a instrumental ambiente, apropriada ao evento. Média de 4 horas por apresentação. O repertório deverá ser aprovado antes de cada evento. O som e os equipam
entos serão de responsabilidade do Contratado. O grupo musical deverá ter cuidado com a aparência, postura correta e trajar roupas bem talhadas.                       
             

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE DE ALENCAR, 328 (82) 01111-1111 adcol@superig.com.br

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Musical Tipo 01                                    

Endereço:
,

22.869.197/0001-32 ELEVEN PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME R$525,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Musical Tipo 01                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q SRTVS, 774 (61) 03043-0043 COMERCIAL@ELEVENPRODUCOES.COM.BR

Preço (ComprasNet) 11: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.137,99

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

Objeto: Prestação de serviços de viabilização de eventos - envolvendo as etapas de
coordenação, organização e execução, contemplando a locação e instalação de
equipamentos, recursos humanos, serviços de alimentação e todos os demais
materiais e serviços indispensáveis à plena execução dos eventos do Cofecon..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupos Artísticos.
contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se
pagamento de taxas, como ECAD e outros que se fizeram necessário.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 10/05/2019 14:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:925048

Lote/Item: 1/51

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/05/2019 12:05

Homologação: 24/05/2019 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: diaria

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME R$1.100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupos Artísticos. contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se pagamento de taxas, como ECAD e outros que se f
izeram necessário.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q SRTVS QD 701 CONJUNTO L BLOCO 2, S/N (61) 3962-5101 comercial01@dfturismo.tur.br

30.444.348/0001-39
* VENCEDOR *

ARTHUR DE ASSUNCAO GREGORIO 03904314190 R$1.150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupos Artísticos. contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se pagamento de taxas, como ECAD e outros que se f
izeram necessário.                                    

Endereço:
,

18.782.546/0001-07 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP R$1.163,98
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Grupos Artísticos. contratação de artistas ou bandas locais, regionais ou nacionais, incluindo-se pagamento de taxas, como ECAD e outros que se 
fizeram necessário."                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 12: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$403,96

Órgão: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Objeto: Contratação de Trio Pé de Serra, incluindo músicos/instrumentistas/cantores,
instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), deslocamentos aos locais de
apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e
alimentação, para comemoração dos Festejos Juninos para exercício de 2019
nas regiões administrativas do Município de Natal/RN, atendendo as
necessidades dos Departamento de Proteção Social Básica/DPSB e do
Departamento de Proteção Social Especial/DPSE da Secretaria Municipal de
Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Contratação de Trio
Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos
(sanfona, zabumba e triângulo), equipamento de som, deslocamentos aos
locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos,
combustível e alimentação.

Data: 10/05/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:180102019 /
UASG:926350

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/05/2019 12:02

Homologação: 17/05/2019 11:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 117

Unidade: HORA

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.505.498/0001-60
* VENCEDOR *

PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Trio Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), equipamento d
e som, deslocamentos aos locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e alimentação.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IBIAPINA, 2339 (84) 03206-5274 knlcontadoresassociados@hotmail.com

11.860.005/0001-00 R P DAMASIO - ME R$401,62

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Trio Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), equipamento d
e som, deslocamentos aos locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e alimentação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RN Natal AV AFONSO PENA, 1206 Raphael Pedroza Damásio (84) 3086-0033 atendimento@trupepromocao.com.br

15.214.591/0001-77 JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS R$410,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de Trio Pé de Serra Incluindo: músicos/instrumentistas/cantores, todos instrumentos (sanfona, zabumba e triângulo), equipamento d
e som, deslocamentos aos locais de apresentação, montagem e desmontagem dos equipamentos, combustível e alimentação.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 13: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.585,83

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN Data: 03/05/2019 09:30
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Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da
Semana da Enfermagem do Conselho Regional de enfermagem do Rio Grande
do Norte (COREN-RN), que será realizada nos dias 02 de maio a 02 de junho de
2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, anexo I do edital..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Contratação de
grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com
trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apresentação no dia
13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do
grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de Led de
alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a
habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais. Conforme
especificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:926526

Lote/Item: 3/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/05/2019 16:55

Homologação: 06/05/2019 17:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Apresentação

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.072.869/0001-07 PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$3.480,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apre
sentação no dia 13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de L
ed de alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais. Conforme esp
ecificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.                                    

Endereço: Telefone:
R DOUTOR BENEDITO GUEDES, 270 (79) 09955-7772

11.505.498/0001-60 PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA R$3.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apre
sentação no dia 13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de L
ed de alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais. Conforme esp
ecificações descritas no Termo de Referência, anexo I do edital.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IBIAPINA, 2339 (84) 03206-5274 knlcontadoresassociados@hotmail.com

09.584.060/0001-73 PREVIEW PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME R$3.777,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de grupo/banda musical que apresente pluralidade de gêneros musicais, com trabalho reconhecido no Rio Grande do Norte, para apre
sentação no dia 13/05/2019, 1 hora de apresentação (noite). É de RESPOSABILIDADE do grupo/banda ter equipamento de sonorização, iluminação e painel de L
ed de alta resolução próprios. A banda deverá ter entre os integrantes cantor com a habilidade para apresentar a pluralidade de gêneros musicais.                          
          

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RN Natal AV DOS PINHEIRAIS, 684 (84) 03642-8250

Preço (ComprasNet) 14: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$29.590,00

Órgão: Governo do Estado de São Paulo 
Prefeitura Municipal de Jacarei

Objeto: Contratação de empresa especializada em produção teatral, dramaturgia,
apresentação de espetáculo teatral, contação de histórias, musicalização,
intervenções artísticas e outros serviços teatrais para atender as atividades
desenvolvidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Apresentação
Artística / Musical / Canto / Coral

Data: 18/04/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:532019 / UASG:986589

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/05/2019 09:28

Homologação: 21/05/2019 12:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço
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U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.049.979/0001-34 L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES - ME R$29.580,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada em produção teatral, dramaturgia, apresentação de espetáculos teatrais, contação de histórias, musicalizaçã
o, intervenções artísticas e outros serviços teatrais, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I.           
                         

Endereço:
,

16.921.417/0001-27
* VENCEDOR *

CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS - ME R$29.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R PREFEITO DR. ANTONIO CONDI, 280 (14) 03262-1826 alianca@lpnet.com.br

Preço (ComprasNet) 15: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$5.800,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Objeto: Despesa com serviço de decoração do auditório deste Estabelecimento de
Ensino para apresentação cultural da visita da DEPA.

Descrição: DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO
AUDITÓRIO DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE PARA
APRESENTAÇÃO CULTURAL DA VISITA DA DEPA,COM APLICAÇÃO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA DA CONTRATADA.

CatSer: 17019 - Toalha de mesa. Branca ou colorida para mesa diretora e/ou mesas
redondas.

Data: 01/05/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 19/2019 /
UASG: 160078

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: serviço

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.755.052/0001-04
* VENCEDOR *

RECANTO DAS FLORES COMERCIO DE PLANTAS LTDA - R$5.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA VISITA DA DEPA,COM A
PLICAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA DA CONTRATADA.                                    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 16: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$4.266,67
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade superior a 600 pessoas, conforme
definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços
existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar condicionado;
separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras,
quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do
Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de
palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável
(sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - mofo,
tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para
300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências
legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos
devidamente identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada
e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/92

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$4.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade supe
rior a 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do 
espaço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Bra
sil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser uti
lizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambient
e - mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaci
onamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente
 identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                
    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Florianópolis R ALBA DIAS CUNHA, 74 (48) 3333-030

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$4.300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade supe
rior a 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do 
espaço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Bra
sil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser uti
lizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambient
e - mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaci
onamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente
 identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                
    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba AL AUGUSTO STELLFELD, 456 Nilton José Migliozzi (61) 3201-9400 nilton@premiereventos.com.br

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$4.500,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 3 - Grande. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade supe
rior a 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do 
espaço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Bra
sil, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser uti
lizadas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambient
e - mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaci
onamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente
 identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                
    

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 17: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.096,45

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório)
com capacidade de até 600 pessoas, conforme definição na Autorização de
Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do
evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação acústica em relação
a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já
com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município devidamente colocadas
nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas
contíguas que possam ser utilizadas pelos formandos/artistas; banheiros em
quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem
cheiros desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer coberto para
recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos
requisitos legais de acessibilidade; estacionamento para no mínimo 150 carros;
atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará,
Habite-se etc.) com acessos devidamente identificados. Cada diária de locação
inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de
responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/91

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$2.900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de até
 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espa
ço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, d
o Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizad
as pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - m
ofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estacionam
ento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ident
ificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Endereço:
,

07.502.330/0001-24
* VENCEDOR *

ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP R$3.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de até
 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espa
ço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, d
o Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizad
as pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - m
ofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estacionam
ento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ident
ificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Florianópolis R ALBA DIAS CUNHA, 74 (48) 3333-030

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.389,35

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 2 - Média. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de até
 600 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do espa
ço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, d
o Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizad
as pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - m
ofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estacionam
ento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ident
ificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 18: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.666,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação Sala / Auditório - Locação de espaço físico para formatura ou
apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico
(anfiteatro/auditório) com capacidade de até 300 pessoas, conforme definição
na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes
na cidade sede do evento. Requisitos do espaço: ar condicionado; separação
acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando
solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município
devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco
10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utilizadas pelos
formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável
(sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - mofo,
tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para
300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade;
estacionamento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências
legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos
devidamente identificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada
e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.

CatSer: 22721 - Sala ou Auditório. Com capacidade para até 150 pessoas, conforme
layout solicitado pelo contratante - área mínima de 200m (salvo se
formalmente autorizado pelo contratante), ar-condicionado e ponto lógico de
internet. Eventos com duração acima de 2 dias.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 8/90

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:36

Homologação: 04/06/2019 18:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/18h

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$1.000,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de 
até 300 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do es
paço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil
, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utiliz
adas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - 
mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaciona
mento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ide
ntificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Endereço:
,

03.118.191/0001-89 PREMIER EVENTOS LTDA R$2.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de 
até 300 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do es
paço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil
, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utiliz
adas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - 
mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaciona
mento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ide
ntificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba AL AUGUSTO STELLFELD, 456 Nilton José Migliozzi (61) 3201-9400 nilton@premiereventos.com.br

04.047.851/0001-40 LUA TUR TURISMO LTDA - ME R$2.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Locação de espaço físico para formatura ou apresentação cultural 1 - Pequena. Locação de espaço físico (anfiteatro/auditório) com capacidade de 
até 300 pessoas, conforme definição na Autorização de Fornecimento e compatibilidade com os espaços existentes na cidade sede do evento. Requisitos do es
paço: ar condicionado; separação acústica em relação a outros ambientes; panóplia para 3 bandeiras, quando solicitado pelo IFSC, já com as bandeiras do Brasil
, do Estado e do Município devidamente colocadas nos mastros; espaço para instalação de palco 10x10m; 2 camarins ou salas contíguas que possam ser utiliz
adas pelos formandos/artistas; banheiros em quantidade suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros desagradáveis no ambiente - 
mofo, tinta etc.); foyer coberto para recepção dos convidados com capacidade para 300 pessoas; atendimento aos requisitos legais de acessibilidade; estaciona
mento para no mínimo 150 carros; atendimento a todas as exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil (Alvará, Habite-se etc.) com acessos devidamente ide
ntificados. Cada diária de locação inclui duas limpezas (entrada e saída), sendo material e mão de obra de responsabilidade da contratada.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Florianópolis AV HERCILIO LUZ, 639 Leonarrdo Odii Lopes (48) 3237-6161 conttatto@lluatturriismo..com..br

Preço (ComprasNet) 19: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$855,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de
equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 32 ou mais
canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones
multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão
etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário
agendado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária).
Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser
utilizado em contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de
sonorização e vídeo'.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 19/33

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Diária/12h

U F : SC
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CatSer: 12556 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, COM SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS,
01(UMA) BATERIA MUSICAL, 03(TRÊS) MICROFONES SEM FIOS E 03 (TRÊS)
MICROFONES COM CABO E PEDESTAIS, COM OPERADOR DURANTE TODO O
EVENTO. AS DATAS DE EXECUÇÃO SERÃO FORNECIDAS PELA
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CÂMPUS PARNAMIRIM.
OBS.TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E
OPERAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$850,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 
32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
 pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agend
ado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
 contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Endereço:
,

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$855,35

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 
32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
 pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agend
ado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
 contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 2 - Coral. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital com 
32 ou mais canais; 2 microfones sem fio para cantores solistas; até 6 microfones multidirecionais profissionais para coral; até 3 caixas de retorno para o coral e
 pianista; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agend
ado (o tempo de instalação não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em
 contratação conjunta com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

Preço (ComprasNet) 20: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$698,31

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto: Materiais e serviços de eventos para atender necessidades de todos os
câmpus do IFSC..

Descrição: Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem -
Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou
Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de som digital
de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos
para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores simples;
cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc..
Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação
inclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local
do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação
não é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional
responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta
com os itens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.

Data: 29/05/2019 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:352019 / UASG:158516

Lote/Item: 19/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2019 17:38

Homologação: 04/06/2019 18:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Diária/12h

U F : SC
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CatSer: 12556 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, COM SEIS CAIXAS AMPLIFICADAS,
01(UMA) BATERIA MUSICAL, 03(TRÊS) MICROFONES SEM FIOS E 03 (TRÊS)
MICROFONES COM CABO E PEDESTAIS, COM OPERADOR DURANTE TODO O
EVENTO. AS DATAS DE EXECUÇÃO SERÃO FORNECIDAS PELA
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CÂMPUS PARNAMIRIM.
OBS.TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E
OPERAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.509.615/0001-03 UP EVENTOS LTDA R$690,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de so
m digital de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores si
mples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação i
nclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não
 é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta com os it
ens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Endereço:
,

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de so
m digital de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores si
mples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação i
nclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não
 é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta com os it
ens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$704,94

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento de captação e retorno para apresentação cultural 1 - Banda ou Orquestra. Roll de equipamentos mínimos: 1 CD Player; 1 mesa de so
m digital de 32 canais ou mais; até 12 microfones com fio, com pedestal; até 3 cubos para guitarra/baixo; 1 bateria com 03 tons e ferragens; até 4 monitores si
mples; cabeamento e/ou captadores para: piano digital, guitarra, baixo, violão etc.. Equipe de assistência técnica durante o evento com previsão, e contratação i
nclusa, de estrutura para fixação dos equipamentos. Com instalação no local do evento concluída até 2h antes do horário agendado (o tempo de instalação não
 é contabilizado para efeitos de diária). Acompanhamento por profissional responsável pela operação. Item para ser utilizado em contratação conjunta com os it
ens 'Locação de equipamentos de sonorização e vídeo'.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 21: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$17.776,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa para SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS da
UFRGS..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - Serviço de montagem e desmontagem de
sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS -
conforme detalhamento constante no item 3.2 do TR.

Data: 04/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:153114

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2019 11:33

Homologação: 19/06/2019 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: unidade

U F : RS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$17.330,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS - conforme detalhamento consta
nte no item 3.2 do TR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

12.966.492/0001-53 EXB PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME R$18.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS - conforme detalhamento consta
nte no item 3.2 do TR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro PC NATIVIDADE SALDANHA, 19 (21) 2567-4291 comercial@exbeventos.com.br

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$18.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS DANÇA SALÃO DE ATOS - conforme detalhame
nto constante no item 3.2 do TR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 (21) 2565-7007 comercial@mdeeventos.com.br

Preço (ComprasNet) 22: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$11.466,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa para SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS da
UFRGS..

Descrição: Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode
Luz / Imagem / Som - Serviço de montagem e desmontagem de
sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme
detalhamento no item 3.4 do TR

Data: 04/06/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:153114

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/06/2019 11:33

Homologação: 19/06/2019 11:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.483.570/0001-30
* VENCEDOR *

ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO R$10.400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme detalhamento no item 3.4 do TR 
                                   

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R IRMAO FELIX ROBERTO, 101 (51) 3362-4086 marcio@impactovento.com.br

12.966.492/0001-53 EXB PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME R$12.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme detalhamento no item 3.4 do TR 
                                   

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro PC NATIVIDADE SALDANHA, 19 (21) 2567-4291 comercial@exbeventos.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO PRODUCAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$12.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de montagem e desmontagem de sonorização e iluminação para ESPETÁCULOS AO AR LIVRE - conforme detalhamento no item
 3.4 do TR                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R CAPITAO FELIX, 110 (21) 2565-7007 comercial@mdeeventos.com.br

Preço (ComprasNet) 23: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$395,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - LOTE 01; Bailarino
para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois
ensaios de 02 horas cada. Formação em Educação Física ou artes, com
capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação
trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAILARINO)

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:09

Homologação: 27/06/2019 18:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: UNIDADE

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$390,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01; Bailarino para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Formação em Educaçã
o Física ou artes, com capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAI
LARINO)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$395,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01; Bailarino para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Formação em Educaçã
o Física ou artes, com capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAI
LARINO)                                    

Endereço:
,

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01; Bailarino para atuar em apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Formação em Educaçã
o Física ou artes, com capacidade performática para shows. Deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR BAI
LARINO)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 24: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$544,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - LOTE 01 - Músico de
estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações
artísticas, com duração de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada.
Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e
deverá comparecer a apresentação trajado de forma adequada. Poderá ser
solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO
HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrumentos/músicos que
poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo
acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarineta, saxofone,
trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:09

Homologação: 27/06/2019 18:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 95

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$540,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01 - Músico de estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois e
nsaios de 02 horas cada. Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e deverá comparecer a apresentação trajado de forma ad
equada. Poderá ser solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrument
os/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarinet
a, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$542,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01 - Músico de estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois e
nsaios de 02 horas cada. Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e deverá comparecer a apresentação trajado de forma ad
equada. Poderá ser solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrument
os/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarinet
a, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.                                    

Endereço:
,

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 01 - Músico de estante para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois e
nsaios de 02 horas cada. Formação em música, habilidades para ler uma partitura em seu instrumento e deverá comparecer a apresentação trajado de forma ad
equada. Poderá ser solicitado um música de cadas vez ou um grupo de músícos(DIÁRIA DE CINCO HORAS E MEIA POR MÚSICO). Especialidades de instrument
os/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, Contrabaixo acústico, Clarone, clarinete e requinta, fagote, oboé, flauta, clarinet
a, saxofone, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba, percussão e contrabaixo.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

Preço (ComprasNet) 25: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$958,33
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - LOTE 1 - Músico
solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis
da UFMS para apresentações artísticas, com duração de 90 minutos, com dois
ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e
como artista. Possuir experiência prévia, como solista em conjuntos
instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma
apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco,
violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente,
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote,
trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:09

Homologação: 27/06/2019 18:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$957,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 1 - Músico solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duraç
ão de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e como artista. Possuir experiência prévia, como solista
 em conjuntos instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
 instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente, 
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.                                    

Endereço:
,

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$957,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 1 - Músico solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duraç
ão de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e como artista. Possuir experiência prévia, como solista
 em conjuntos instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
 instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente, 
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP R$960,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  LOTE 1 - Músico solista com formação superior em música para atuar junto aos grupos estáveis da UFMS para apresentações artísticas, com duraç
ão de 90 minutos, com dois ensaios de 02 horas cada. Dispor de altas habilidades como instrumentista e como artista. Possuir experiência prévia, como solista
 em conjuntos instrumentais. O trabalho deve incluir 2 ensaios de duas horas e uma apresentação.(DIÁRIA DE 5 HORAS E MEIA POR MÚSICO) Especialidades de
 instrumentos/músicos que poderão ser solicitados: violão, violino, viola de arco, violoncelo, viola caipira, contrabaixo acústico, guitarra elétrica, cantor, regente, 
piano, alaúde/instrumentos antigo, flauta, clarineta, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, trompa, eufônio, tuba e percussão.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá R DAS DALIAS, 541 (65) 03322-1664 daina@eventualpromocoes.com.br

Preço (ComprasNet) 26: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.728,33
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo musical com
no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show
em eventos comemorativos institucionais com duração de 02 (duas) horas de
show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo
contratante, estilo musical variado entre mpb, rock, pop, blues, jazz, soul, reggae,
sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo
instrumentos musicais característicos do estilo musical escolhido para a
realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação,
hospedagem, transporte e deslocamento dos integrantes da banda. Os
músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais.
A sonorização e iluminação serão contratados em itens separados, que já
constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três
Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do Sul,
Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: /171

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:05

Homologação: 27/06/2019 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 32

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.238.080/0001-25
* VENCEDOR *

AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP R$3.698,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do
 Sul, Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R OSVALDO GOELDI, 08 Mario Tsuyoshi (11) 3170-0148 mario.sugimoto@ig.com.br

04.274.005/0001-63 VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.699,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do
 Sul, Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$3.788,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS NOS CAMPUS DO INTERIOR: Três Lagoas, Nova Andradina, Ponta Porã, Naviraí, Corumbá, Coxim, Chapadão do
 Sul, Paranaíba, Aquidauana (a ser aprovado pela UFMS - UNIDADE)                                    

Endereço:
,
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Preço (ComprasNet) 27: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$3.791,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para
atividades diversas relacionadas a eventos, locação de veículos para eventos e
outros serviços relacionados a eventos; bem como aquisição de materiais de
consumo variado para serem utilizado em eventos da UFMS..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo musical com
no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show
em eventos comemorativos institucionais com duração de 02 (duas) horas de
show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo
contratante, estilo musical variado entre mpb, rock, pop, blues, jazz, soul, reggae,
sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo
instrumentos musicais característicos do estilo musical escolhido para a
realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação,
hospedagem, transporte e deslocamento dos integrantes da banda. Os
músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais.
A sonorização e iluminação serão contratados em itens separados, que já
constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser
aprovado pela UFMS UNIDADE )

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 05/06/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:262019 / UASG:154054

Lote/Item: /172

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/06/2019 18:05

Homologação: 27/06/2019 18:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 43

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.274.005/0001-63
* VENCEDOR *

VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA R$3.787,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser aprovado pela UFMS UNIDADE )                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS 429/430, S/N (61) 3387-9426

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$3.788,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser aprovado pela UFMS UNIDADE )                                    

Endereço:
,

11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS LTDA - ME R$3.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo musical com no mínimo 5 integrantes, com pelo menos 1 vocalista, para apresentação/show em eventos comemorativos institucionais co
m duração de 02 (duas) horas de show, além de passagem de som no dia do evento, em horário estipulado pelo contratante, estilo musical variado entre mpb, r
ock, pop, blues, jazz, soul, reggae, sertanejo, samba, pagode, regional ou outros a critério do contratante, contendo instrumentos musicais característicos do esti
lo musical escolhido para a realização do serviço. Deve estar incluso nos custos a eventual alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento dos integrant
es da banda. Os músicos deverão realizar o serviço com seus próprios instrumentos musicais. A sonorização e iluminação serão contratados em itens separad
os, que já constam deste pregão. PARA EVENTOS EM CAMPO GRANDE MS (a ser aprovado pela UFMS UNIDADE )                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ST SEPS EQ 705/905 CONJUNTO B SALA, 320 Gisele Domingues Udre Varela (61) 3548-3004 comercial@luminareventos.com.br

26 / 28 



Preço (ComprasNet) 28: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$1.466,67

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Contratação de serviços de Manutenção nos bens móveis, serviço de Buffet e
curso na área de alimentos para o Setor de Aprovisionamento.

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Apresentação
artística musical, voz e violão e percussão, estilo: MPB, Apresentação com
duração de 04 horas. Conforme as datas comemorativas, conforme termo de
referência, detalhamento do serviço: com cantor, acompanhado da
aparelhagem necessária à apresentação, como: microfones, pedestais,
instrumentos, caixas de som, caixa de retorno, entre outros que se fizerem
necessário. já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem
de todo o material. A apresentação terá no mínimo 04 (quatro) horas.

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada

Data: 05/06/2019 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:160348

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2019 12:48

Homologação: 10/06/2019 16:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: APRESENTAÇÃO

U F : RO

musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.370.279/0001-99
* VENCEDOR *

L C F DE SOUSA - ME R$1.466,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentação artística musical, voz e violão e percussão, estilo: MPB, Apresentação com duração de 04 horas. Conforme as datas comemorativas, c
onforme termo de referência, detalhamento do serviço: com cantor, acompanhado da aparelhagem necessária à apresentação, como: microfones, pedestais, ins
trumentos, caixas de som, caixa de retorno, entre outros que se fizerem necessário. já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem de todo 
o material. A apresentação terá no mínimo 04 (quatro) horas.                                    

Endereço:
,

18.913.478/0001-78 MARYZU CRISTINA BRAGA PEDRO 73657050191 R$1.466,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentação artística musical, voz e violão e percussão, estilo: MPB, Apresentação com duração de 04 horas. Conforme as datas comemorativas, c
onforme termo de referência, detalhamento do serviço: com cantor, acompanhado da aparelhagem necessária à apresentação, como: microfones, pedestais, ins
trumentos, caixas de som, caixa de retorno, entre outros que se fizerem necessário. já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem de todo 
o material. A apresentação terá no mínimo 04 (quatro) horas.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R IPAMERI, 00 (62) 09155-5912 junio_net@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 29: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$593,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de produtos e serviços referentes à
organização dos eventos do CRCAL..

Descrição: Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral - Grupo Teatral

CatSer: 15830 - Serviço prestado por músico ou grupo musical. Músicos ou grupo
musical para apresentação em eventos institucionais e solenidades, executada
por profissional (profissionais) com experiência em eventos e conhecimento do
tipo do público-alvo, capacidade de improvisação, e de postura discreta e sóbria.
Eventos com duração acima de 2 dias

Data: 20/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:926572

Lote/Item: 1/8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2019 11:48

Homologação: 21/05/2019 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Diária
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U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.561.829/0001-75
* VENCEDOR *

I F PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI - ME R$499,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Realização de serviços de arte educação por meio de peças e esquetes teatrais temáticas, performances, musicais temáticos, treinamentos teatraliz
ados, intervenções cênicas e musicais. Sua atuação poderá ser requerida nas seguintes situações: abordagem nos locais de trabalho ou em auditório por ocasiã
o de eventos relativos a temas como, meio ambiente, economia de água, energia e papel, saúde e qualidade de vida no trabalho, prevenção de doenças, seguran
ça e saúde no trabalho, coleta seletiva de resíduos, entre outros. O grupo deverá ter, no mínimo, 1 ano de experiência comprovada com esse tipo de trabalho. Fi
gurino, adereços e demais itens necessários ao trabalho serão de responsabilidade do contratado. As apresentações estarão sujeitas à avaliação e aprovação pré
via da coordenação do evento.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE DE ALENCAR, 328 (82) 01111-1111 adcol@superig.com.br

22.869.197/0001-32 ELEVEN PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME R$600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Teatral                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q SRTVS, 774 (61) 03043-0043 COMERCIAL@ELEVENPRODUCOES.COM.BR

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$680,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Grupo Teatral                                    

Endereço:
,
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