
Dispensa eletrônica 42/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a execução de SERVIÇO DE PROMOÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS a ser realizado em Brasília, próximo à sede do CONFERE. O espaço deverá ser
situado em um raio máximo de 3 quilômetros da sede da Entidade, localizada no SBS, Qd 02, Bloco Q, Edifício
João Carlos Saad, Brasília/DF, com facilidade para os deslocamentos, preferencialmente, no Setor Hoteleiro Sul.

Promoção de Evento

UNIDADE
3

Adjudicado e Homologado
R$ 5.768,6300

Quantidade:

Situação:

Aceito para ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62, pelo melhor
lance R$ 5.700,0000.

Propostas do item 1

44.165.290/0001-07 - GRUPO M.E SERVICE LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.760,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Promoção de Evento-Contratação de empresa especializada visando a execução de SERVIÇO
DE
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS a ser realizado em Brasília, próximo à
sede do CONFERE, localizada em SBS, QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad –
14º andar, SLS. 1401 a 1406, conforme especificado no Termo de Referência.

33.921.734/0001-62 - PROATIVA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.768,6300 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Promoção de Evento

32.904.046/0001-21 - RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.769,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Promoção de Evento

Item 1 - Promoção de Evento

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 01/11/2022 16:23:15 até 08/11/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 08/11/2022 08:00:00 até 08/11/2022 14:00:00
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Propostas do item 1

34.360.611/0001-62 - ZERO MEIA UM COMUNICACAO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.700,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Locação de auditório incluído mobiliário e com capacidade para 70 pessoas.
Sonorização para o auditório com caixas de som compatíveis com aárea eo número de participantes, incluindo 4
microfones busy necke 4 microfones sem fio, com operador.
Telão e projeto, incluindo suporte
de apoio para ambos, notebook, cabeamento e operador.
Internet com IP dedicado
Garrafa térmica de café (2 litros);
galãod e água (20 litros) e
petit-four, com reposição durante todo o evento.
Púlpito

Lances do item 1
R$ 5.300,000008/11/2022 13:52:59 33.921.734/0001-62

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

08/11/2022 14:00:09

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor, está ciente das especificações constantes no termo de referência?

08/11/2022 14:09:57

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor, solicito manifestação acerca da ciência das especificações constante no termo de referência.

08/11/2022 14:14:58

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Conforme especificado no termo de referência no item 1.1 REITERO que: a execução de SERVIÇO DE
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS a ser realizado em Brasília, próximo à
sede do CONFERE, localizada em SBS, QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad –
14º andar, SLS. 1401 a 1406, conforme especificado no Termo de Referência

08/11/2022 14:17:41

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
O espaço deverá ser situado em um raio máximo de 3 quilômetros da sede da
Entidade, localizada no SBS, Qd 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad, Brasília/DF,
com facilidade para os deslocamentos, preferencialmente no Setor Hoteleiro
Sul.

08/11/2022 14:17:53

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Por sua vez, a fornecedora contratada deverá indicar, no mínimo, três
auditórios diferentes para escolha da contratante. A referência de escolha
dos auditórios será locais similares aos espaços do Grand Bittar Hotel,
Windsor Hotéis, entre outros com o mesmo padrão de excelência.

08/11/2022 14:18:07

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
O evento ocorrerá por três dias cada, das 9h às 17h, sendo certo que terá 8 (oito)
horas diárias de duração.

08/11/2022 14:18:20

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
alerto que o TR tem as especificações no APÊNDICE I

08/11/2022 14:20:19
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62, você foi convocado para negociação de
valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a finalidade de
tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor proposta seja
inferior à estimativa do certame..

08/11/2022 14:22:42

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62, você foi convocado para enviar anexos
para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 08/11/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada DE
ACORDO COM O MODELO CONSTANTE NO APÊNDICE II para análise e parecer da área requisitante..

08/11/2022 14:25:29

Enviado pelo participante 33.921.734/0001-62:
Boa tarde, por favor, um instante, iremos analisar

08/11/2022 14:25:49

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor, informo que já convocamos o envio da proposta, que deverá ser anexada.

08/11/2022 14:28:20

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
A proposta deverá ser anexada até as 16 horas e 23 minutos.

08/11/2022 14:29:46

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
A proposta possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 08/11/2022 16:23:00

08/11/2022 14:34:44

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Ressalto que a Sala em formato auditório com capacidade para 70 lugares, localizada em um raio de
até 3km de distância da sede do CONFERE (SBS, QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos
Saad – 14º andar, SLS. 1401 a 1406), que forneça sistema de ar-condicionado e
iluminação, com montagem e desmontagem do mobiliário e serviço de limpeza.

08/11/2022 14:39:30

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr fornecedor, como está como primeiro colocado no item I e II, poderá enviar as propostas juntas.

08/11/2022 15:03:36

Enviado pelo participante 33.921.734/0001-62:
Prezados,

Considerando a urgência da demanda e a demora no retorno dos espaços, ao qual estávamos buscando cotar e
indicar, solicitamos, amigavelmente, retirada da nossa proposta.

08/11/2022 15:13:34

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor a retirada da proposta se dará para o item I e II ou somente para o item I?

08/11/2022 15:48:39

Enviado pelo participante 33.921.734/0001-62:
Prezados, solicitamos retirada para os itens I e II

08/11/2022 15:51:16

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor, acataremos a solicitação de retirada da proposta.

08/11/2022 15:53:24

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROATIVA EVENTOS
LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62. Motivo: Proposta desclassificada.

08/11/2022 15:53:56

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:53:56 de 08/11/2022. Anexos vinculados à
esta convocação e enviados pelo fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62 foram
excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

08/11/2022 15:53:56
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Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr. Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62, você foi
convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão
2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração,
mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

08/11/2022 15:56:26

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr. Fornecedor, boa tarde. Solicito manifestação acerca do atendimento as especificações constantes no termo de
referê
ncia.

08/11/2022 15:59:03

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Boa tarde. Informo que não existe margem para negociar o preço para ambos os itens.

08/11/2022 16:00:56

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
ok

08/11/2022 16:01:23

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Estou ciente das especificações, qualidade e quantidade dos itens no TR

08/11/2022 16:01:29

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Contratação de empresa especializada visando a execução de SERVIÇO DE
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS a ser realizado em Brasília, próximo à
sede do CONFERE, localizada em SBS, QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad –
14º andar, SLS. 1401 a 1406, conforme especificado no Termo de Referência.

08/11/2022 16:01:38

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62, mantendo o valor de R$ 5.700,0000.

08/11/2022 16:01:55

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
O espaço deverá ser situado em um raio máximo de 3 quilômetros da sede da
Entidade, localizada no SBS, Qd 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad, Brasília/DF,
com facilidade para os deslocamentos, preferencialmente no Setor Hoteleiro
Sul.

08/11/2022 16:02:54

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Por sua vez, a fornecedora contratada deverá indicar, no mínimo, três
auditórios diferentes para escolha da contratante. A referência de escolha
dos auditórios será locais similares aos espaços do Grand Bittar Hotel,
Windsor Hotéis, entre outros com o mesmo padrão de excelência.

08/11/2022 16:03:01

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Solicitarei neste momento o anexo da referente a proposta que deverá vir de acordo com modelo constante no
APÊNDICE.

08/11/2022 16:05:17

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr. Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 08/11/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

08/11/2022 16:06:40

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Senhor Fornecedor, informo que possui solicitação de anexo da proposta em andamento. Prazo para encerrar o
envio: 08/11/2022 18:05:00

08/11/2022 16:28:56
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 08/11/2022 14:00:09

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 08/11/2022 14:00:09

Convocação negociação - Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ
33.921.734/0001-62 convocado para negociação de valor.

08/11/2022 14:22:42

Convocação anexo - Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-
62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2022 16:23:00.

08/11/2022 14:25:29

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:08 de 08/11/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62.

08/11/2022 16:44:08

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr Fornecedor, bom dia.

09/11/2022 09:22:28

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
A proposta foi enviada ao setor requisitante para análise das especificações.

09/11/2022 09:23:17

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Estamos à disposição

09/11/2022 09:37:11

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr Fornecedor, após análise pelo setor técnico, temos o seguinte parecer: "
 Após análise da proposta e diligência dos lugares ofertados, feita pela Lígia Câmara, lotada na sede Brasília,
desacatarmos a realização dos Eventos no Esplanada Brasília Hotel, pois o hotel indicado não atende as exigências
deste Conselho, estando as salas, no momento da visita técnica, com cheiro de mofo.

09/11/2022 09:54:45

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sobre o Condomínio Ion, percebemos não haver locais próximos para alimentação, sendo necessário o uso de
carro para a locomoção, o que atrasaria a programação dos Eventos.

09/11/2022 09:54:56

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Dentre as alternativas listadas na proposta, ressaltamos a importância de os Eventos serem realizados no Grand
Bittar, que possui estrutura compatível com as exigências deste Conselho e por estar localizado próximo a
restaurantes e shoppings. Atenciosamente,"

09/11/2022 09:55:23

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Entendido. Devemos ressaltar que pelo proximidade dos eventos muitos locais não têm vagas disponíveis.

09/11/2022 09:57:00

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Tendo em vista que a empresa foi vencedora do item I e II da presente dispensa eletrônica, e enviou a proposta
com os dois itens, a manifestação do setor foi referente a dois itens.

09/11/2022 09:57:05

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Senhor fornecedor, tendo em vista manifestação técnica e vinculação do instrumento convocatório a proposta
apresentada, INFORMAMOS QUE A PROPOSTA SERÁ ACEITA, conforme justificativa do setor requisitante.

09/11/2022 10:03:28

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Perfeito. Aguardamos próximas informações

09/11/2022 10:06:32

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Após consulta junto ao SICAF e a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no TCU, que foram juntados nos
autos do processo, foi constatado que a documentação da licitante que teve o item ACEITO está REGULAR,
portanto, a mesma está HABILITADA, conforme previsto no Termo de Referência.

09/11/2022 10:20:00
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Eventos do item 1

Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe
pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada DE ACORDO COM O MODELO
CONSTANTE NO APÊNDICE II para análise e parecer da área requisitante..

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor PROATIVA
EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62 encerrada automaticamente.

08/11/2022 15:53:56

Cancelamento convocação - Convocação do fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA,
CNPJ 33.921.734/0001-62 para envio de anexos cancelada automaticamente.

08/11/2022 15:53:56

Desclassificação - Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62
teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5.300,0000. Motivo: A proposta será
desclassificada a pedido do fornecedor..

08/11/2022 15:53:56

Convocação negociação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 convocado para negociação de valor.

08/11/2022 15:56:26

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor ZERO MEIA UM
COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 manteve R$
5.700,0000.

08/11/2022 16:01:55

Convocação anexo - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA
LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 08/11/2022 18:05:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de
melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da
área requisitante..

08/11/2022 16:06:40

Envio encerrado - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA
LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 finalizou o envio de anexo.

08/11/2022 16:44:08

Aceitação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5.700,0000.

09/11/2022 10:04:02

Habilitação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62 foi habilitado.

09/11/2022 10:21:11

Adjudicação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5.700,0000.

11/11/2022 15:07:56

Homologação - Item homologado. 11/11/2022 15:07:56
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Promoção de Evento

UNIDADE
3

Adjudicado e Homologado
R$ 5.768,6300

Quantidade:

Situação:

Aceito para ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62, pelo melhor
lance R$ 5.700,0000.

Propostas do item 2

44.165.290/0001-07 - GRUPO M.E SERVICE LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.760,1200 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Promoção de Evento-Contratação de empresa especializada visando a execução de SERVIÇO
DE
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS a ser realizado em Brasília, próximo à
sede do CONFERE, localizada em SBS, QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad –
14º andar, SLS. 1401 a 1406, conforme especificado no Termo de Referência.

33.921.734/0001-62 - PROATIVA EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.768,6300 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta desclassificada

Descrição detalhada: Promoção de Evento

32.904.046/0001-21 - RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.769,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Promoção de Evento

34.360.611/0001-62 - ZERO MEIA UM COMUNICACAO Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.700,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Locação de auditório incluído mobiliário e com capacidade para 70 pessoas.
Sonorização para o auditório com caixas de som compatíveis com aárea eo número de participantes, incluindo 4
microfones busy necke 4 microfones sem fio, com operador.
Telão e projeto, incluindo suporte
de apoio para ambos, notebook, cabeamento e operador.
Internet com IP dedicado
Garrafa térmica de café (2 litros);
galãod e água (20 litros) e
petit-four, com reposição durante todo o evento.
Púlpito

Lances do item 2
Nenhum lance foi registrado para o item 2.

Item 2 - Promoção de Evento

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Lances do item 2
R$ 5.300,000008/11/2022 13:53:13 33.921.734/0001-62

Mensagens do chat do item 2

Enviado pelo sistema:
O item 2 está encerrado.

08/11/2022 14:00:08

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr Fornecedor, solicito manifestação acerca da ciência do que foi solicitado no termo de referência.

08/11/2022 14:06:55

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62, você foi convocado para negociação de
valor do item 2. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com a finalidade de
tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor proposta seja
inferior à estimativa do certame..

08/11/2022 15:04:22

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
Sr. Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62, você foi convocado para enviar anexos
para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 08/11/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

08/11/2022 15:05:25

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROATIVA EVENTOS
LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62. Motivo: Proposta desclassificada.

08/11/2022 15:54:32

Enviado pelo sistema para o participante 33.921.734/0001-62:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:54:32 de 08/11/2022. Anexos vinculados à
esta convocação e enviados pelo fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62 foram
excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

08/11/2022 15:54:32

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr. Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62, você foi
convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão
2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração,
mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

08/11/2022 15:55:13

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Boa tarde, Sr. (a) Pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir o preço. já estamos no limite do orçamento
para execução do projeto.

08/11/2022 16:03:10

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62, mantendo o valor de R$ 5.700,0000.

08/11/2022 16:03:19

Enviado pelo sistema para o participante 34.360.611/0001-62:
Sr. Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 08/11/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

08/11/2022 16:07:10

Enviado pelo sistema para o participante 44.165.290/0001-07:
Sr. Fornecedor GRUPO M.E SERVICE LTDA, CNPJ 44.165.290/0001-07, você foi convocado para enviar anexos
para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:25:00 do dia 08/11/2022. Justificativa: Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e

08/11/2022 16:25:41

8 de 1211/11/2022 15:08



Dispensa eletrônica 42/2022Uasg 389047

Eventos do item 2

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 08/11/2022 14:00:08

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 08/11/2022 14:00:08

Convocação negociação - Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ
33.921.734/0001-62 convocado para negociação de valor.

08/11/2022 15:04:22

Convocação anexo - Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-
62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2022 17:04:00.
Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe
pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as especificações
técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

08/11/2022 15:05:25

Convocação encerrada - Convocação de negociação de valor do fornecedor PROATIVA
EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62 encerrada automaticamente.

08/11/2022 15:54:32

Cancelamento convocação - Convocação do fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA,
CNPJ 33.921.734/0001-62 para envio de anexos cancelada automaticamente.

08/11/2022 15:54:32

Desclassificação - Fornecedor PROATIVA EVENTOS LTDA, CNPJ 33.921.734/0001-62
teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5.300,0000. Motivo: A proposta será
desclassificada a pedido do fornecedor..

08/11/2022 15:54:32

Convocação negociação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 convocado para negociação de valor.

08/11/2022 15:55:13

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor ZERO MEIA UM
COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 manteve R$
5.700,0000.

08/11/2022 16:03:19

Convocação anexo - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA
LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 08/11/2022 18:07:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de
melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial
ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da
área requisitante..

08/11/2022 16:07:10

Convocação anexo - Fornecedor GRUPO M.E SERVICE LTDA, CNPJ 44.165.290/0001-
07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/11/2022 18:25:00.
Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe
pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e documento com as especificações
técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

08/11/2022 16:25:41

Mensagens do chat do item 2

documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante..

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
Ciente

08/11/2022 16:36:41

Enviado pelo participante 34.360.611/0001-62:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:01 de 08/11/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62.

08/11/2022 16:44:01

Enviado pelo sistema para o participante 44.165.290/0001-07:
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:25:00 de 08/11/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor GRUPO M.E SERVICE LTDA, CNPJ 44.165.290/0001-07.

08/11/2022 18:25:00
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Eventos do item 2

Envio encerrado - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA
LTDA, CNPJ 34.360.611/0001-62 finalizou o envio de anexo.

08/11/2022 16:44:00

Aceitação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5.700,0000.

09/11/2022 10:04:26

Habilitação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62 foi habilitado.

09/11/2022 10:21:38

Adjudicação - Fornecedor ZERO MEIA UM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA,
CNPJ 34.360.611/0001-62 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5.700,0000.

11/11/2022 15:07:56

Homologação - Item homologado. 11/11/2022 15:07:56

Mensagens do chat da dispensa 42/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.

08/11/2022 08:00:08

Enviado pelo sistema:
Senhores Fornecedores, bom dia.

08/11/2022 08:46:36

Enviado pelo sistema:
Inicialmente agradeço a participação de todos. Em caso de dúvidas, entrem em contato por e-mail:
compras@confere.org.br

08/11/2022 08:55:04

Enviado pelo sistema:
Contudo, nossa comunicação será via chat, é imprescindível que acompanhem as mensagens por aqui. Ao final
dos trabalhos, avisaremos no chat a suspensão, agendando nova data e horário.

08/11/2022 08:58:22

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que estejam atentos ao previsto no TR, com acesso disponível também no Portal do Confere
https://www.confere.org.br/dispensas-eletronicas.php?disp=9380, em especial a descrição do objeto, condições de
entrega e sanções administrativas.

08/11/2022 09:03:11

Enviado pelo sistema:
Srs. Fornecedores, aproveitem a fase de LANCES que vai até as 14h00. Melhorem seus valores!

08/11/2022 09:03:38

Enviado pelo sistema:
Importante frisar que o Confere é uma Autarquia Federal com recursos próprios, ou seja, entregando o objeto da
presente dispensa de licitação, o pagamento ocorrerá de forma célere, conforme estabelecido no Termo de
Referência.

08/11/2022 09:04:38

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que mantenham atualizadas as informações constantes no cadastro junto ao SICAF,
principalmente telefone, e-mail e as certidões.

08/11/2022 09:05:13

Enviado pelo sistema:
*IMPORTANTE*: pedimos a gentileza que após o encerramento da fase de lances, PERMANEÇAM on-line para
que a nossa comunicação seja via "chat". Isso é fundamental para transparência e lisura do presente processo
administrativo de contratação direta.

08/11/2022 09:05:30

Enviado pelo sistema:
Nessa oportunidade será verificada:  1) a conformidade da proposta com o objeto descrito no TR, 2) solicitado
esclarecimentos 3) negociado o preço, 4) solicitado envio dos anexos, e 5) verificada regularidade.

08/11/2022 09:05:55
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Mensagens do chat da dispensa 42/2022

Enviado pelo sistema:
Caso a Dispensa Eletrônica não seja finalizada hoje, comunicaremos via “chat” uma nova data e horário para
continuidade dos trabalhos. Por isso é FUNDAMENTAL acompanhar as mensagens por aqui.

08/11/2022 09:06:18

Enviado pelo sistema:
Apresentem seus lances com responsabilidade.

08/11/2022 09:06:34

Enviado pelo sistema:
ATENTEM-SE ÀS ESPECIFICAÇÕES QUE ESTÃO SENDO PEDIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, pois
uma vez cadastrada a proposta ela fica vinculada às REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
VIA DISPENSA ELETRÔNICA.

08/11/2022 09:07:02

Enviado pelo sistema:
1.1. Contratação de empresa especializada visando a execução de SERVIÇO DE PROMOÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS a ser realizado em Brasília, próximo à sede do CONFERE, localizada em SBS,
QDR 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – 14º andar, SLS. 1401 a 1406, conforme especificado no Termo de
Referência.

08/11/2022 09:10:20

Enviado pelo sistema:
O espaço deverá ser situado em um raio máximo de 3 quilômetros da sede da Entidade, localizada no SBS, Qd 02,
Bloco Q, Edifício João Carlos Saad, Brasília/DF, com facilidade para os deslocamentos, preferencialmente no
SETOR HOTELEIRO SUL.

08/11/2022 09:10:57

Enviado pelo sistema:
Por sua vez, a fornecedora contratada deverá indicar, no mínimo, três auditórios diferentes para escolha da
contratante. A referência de escolha dos auditórios será locais SIMILARES aos espaços do Grand Bittar Hotel,
Windsor Hotéis, entre outros com o mesmo padrão de excelência.

08/11/2022 09:12:16

Enviado pelo sistema:
O evento ocorrerá por três dias cada, das 9h às 17h, sendo certo que terá 8 (oito) horas diárias de duração.

08/11/2022 09:13:24

Enviado pelo sistema:
Os eventos ocorrerão nos dias 21, 22 e 23 de novembro, e nos dias 29 e 30 de novembro e 1°de dezembro do
respectivo ano

08/11/2022 09:14:17

Enviado pelo sistema:
Senhores Fornecedores, ofertem seus melhores lances.

08/11/2022 11:20:54

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

08/11/2022 14:00:13

Enviado pelo sistema:
Sres. fornecedores, iremos iniciar neste momento o julgamento das propostas.

08/11/2022 14:06:51

Enviado pelo sistema:
Sr. Fornecedor, acataremos a tua solicitação.

08/11/2022 15:52:37

Enviado pelo sistema:
Informo que SUSPENDEREI A SESSÃO NESTE MOMENTO E AGENDO O RETORNO PARA DIA
09.11.2022 as 9:00 horas.

08/11/2022 17:03:49

Enviado pelo sistema:
Sres Fornecedores, bom dia.

09/11/2022 09:21:23

Enviado pelo sistema:
Desta forma, informo que daremos continuidade ao processo encaminhando ao setor jurídico para análise.

09/11/2022 10:23:55
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Eventos da dispensa 42/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 08/11/2022 08:00:08

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 08/11/2022 14:00:12

Mensagens do chat da dispensa 42/2022

Enviado pelo sistema:
Também ressalto que a empresa poderá entrar em Contato com a Funcionária Ellen Drumond para dirimir
quaisquer tipo de dúvidas acerca d evento, através do Tel. 21-2533-5675.

09/11/2022 10:25:53

Enviado pelo sistema:
Agradeço a participação das empresas que ofertaram no presente procedimento.

09/11/2022 10:26:59
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