TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Registro de Preços – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, de
locação de espaços para realização de eventos, fornecimento de coquetéis e refeições e cerimonial com
equipe de apoio para a organização dos eventos e serviços correlatos, a serem realizados pelo Ministério
Público de Contas de Roraima – MPC/RR, nas cidades de Boa Vista/RR e Brasília/DF.
A Pregoeira do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, Srª. Tania Martinez Freire, usando
de suas atribuições legais, decide ADJUDICAR o presente procedimento licitatório, modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2014, referente ao processo nº
043/2014, para que surta seus efeitos legais, possibilitando a contratação das seguintes Empresas e
respectivos Lotes:
LOTE I – BOA VISTA/RR
EMPRESA: LAH EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 14.778.525/0001-67
ENDEREÇO: Av. Carlos Gomes, 141, conj. 1202, sala 19, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS
CEP– Fone: (90.480-001)
Contratação de empresa para locação de espaço para eventos (05 eventos) sendo 02 dias para cada evento;
Fornecimento de refeições com local incluído (almoço/jantar), com previsão de 200 pessoas por evento, sendo 05
eventos de 02 dias cada; Contratação de equipe de cerimonial, sendo 05 eventos de 02 dias cada, na cidade de Boa
Vista – RR.
VR MÉDIO VR TOTAL
ITEM
ESPECIALIDADE
UND
QTD
UNIT. (R$)
(R$)
Locação de espaço para eventos, com espaço
aberto com capacidade máxima de 200
(duzentas) pessoas com opção de Salão para
eventos com capacidade mínima de 200
(duzentas) pessoas em área climatizada com no
mínimo 50 (cinquenta) mesas com toalhas
(tecidos de helanca e/ou cetim) e mínimo de 200
(Duzentos) assentos, bem como salão para
convenções ou recinto similar com capacidade de
pelo menos 200 (duzentas) pessoas, em ambas as
01
Diárias
10
15.148,24
151.482,40
opções a contratada deverá dispor ambiente
climatizado, mesas com toalhas (tecidos de
helanca e/ou cetim) e higienizado, com
copa/cozinha equipado com fogão, freezer e
bancadas de apoio, com todos os acessórios de
utilização e banheiros: masculino e feminino, com
equipamentos de som, microfones sem fio, data
show, tela de projeção, mesa de autoridades com
toalha, decorada com flores e mastros com as
bandeiras do Brasil, Roraima e do MPC/RR.
Coquetel: Com salgadinhos finos assados e fritos
na hora (empadas, empanados, canudinhos,
quibes, mini tortas abertas e fechadas; Bebidas:
Refrigerantes sabores variados (tradicional, light,
02
Pessoas
2.000
40,01
80.020,00
diet)), sucos naturais e água mineral, serviços de
garçons e todos os utensílios necessários tais
como: louças, talheres, guardanapos e outros
afins.
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Almoço: Com cardápios variados (carne, peixe,
frango e/ou massas, acompanhamentos, arroz,
guarnição, saladas, sobremesas; Bebidas:
refrigerantes sabores variados (tradicional, light,
03
Pessoas
2.000
54,92
109.840,00
diet), sucos naturais e água mineral, serviços de
garçons para atendimentos e todos os utensílios
necessários tais como: louças, talheres,
guardanapos e outros afins.
Jantar: Com cardápios variados (carne, peixe,
frango e/ou massas, acompanhamentos, arroz,
guarnição, saladas, sobremesas; Bebidas:
refrigerantes sabores variados (tradicional, light,
04
Pessoas
2.000
55,51
111.020,00
diet), sucos naturais e água mineral, serviços de
garçons para atendimentos e todos os utensílios
necessários tais como: louças, talheres,
guardanapos e outros afins.
Equipe de Cerimonial com 1 (um) cerimonialista
01(um) mestre de cerimônias e 5 (cinco)
apoiadoras para recepção, organização e logística,
05
Diárias
10
3.766,67
37.666,70
01 (um) operador de áudio visual, 02 (duas)
pessoas para serviços gerais e 02 (dois) garçons
para servir nos eventos.
TOTAL DO LOTE I: Quatrocentos e Noventa Mil e Vinte e Nove Reais e Dez Centavos
490.029,10
LOTE II - BRASÍLIA/DF
EMPRESA: ALTO RELLEVO PRODUÇÕES E EVENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA - EPP
CNPJ: 07.365.598/0001-61
ENDEREÇO: Av. Divino Pai Eterno, 1067, Vila Góis, Anápolis/GO
CEP– Fone: (75.120-370)
Contratação de empresa para locação de espaço para eventos (02 eventos) sendo 01 dia para cada evento;
Fornecimento de refeições com local incluído com previsão de 200 pessoas por evento, sendo 02 eventos de 01 dia
cada; Contratação de equipe de cerimonial, sendo 02 eventos de 01 dia cada na cidade de Brasília-DF.
VR MÉDIO VR TOTAL
ITEM
ESPECIALIDADE
UND
QTD
UNIT. (R$)
(R$)
Locação de espaço para eventos, com espaço
aberto com capacidade máxima de 200
(duzentas) pessoas com opção de Salão para
eventos com capacidade mínima de 200
(duzentas) pessoas em área climatizada com no
mínimo 50 (cinquenta) mesas com toalhas
(tecidos de helanca e/ou cetim) e mínimo de 200
(Duzentos) assentos, bem como salão para
convenções ou recinto similar com capacidade de
pelo menos 200 (duzentas) pessoas, em ambas as
01
opções a contratada deverá dispor ambiente
Diárias
02
11.250,00
22.500,00
climatizado, mesas com toalhas (tecidos de
helanca e/ou cetim) e higienizado, com
copa/cozinha equipado com fogão, freezer e
bancadas de apoio, com todos os acessórios de
utilização e banheiros: masculino e feminino, com
equipamentos de som, microfones sem fio, data
show, tela de projeção, mesa de autoridades com
toalha, decorada com flores e mastros com as
bandeiras do Brasil, Roraima e do MPC/RR.
No valor já devem estar inclusos taxas e demais
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encargos.
Coquetel: Com salgadinhos finos assados e fritos
na hora (empadas, empanados, canudinhos,
quibes, mini tortas abertas e fechadas; Bebidas:
Refrigerantes sabores variados (tradicional, light,
02
pessoas
diet), sucos naturais e água mineral, serviços de
garçons para atendimentos e todos os utensílios
necessários tais como: louças, talheres,
guardanapos e outros afins.
Almoço: Com cardápios variados (carne, peixe,
frango e/ou massas, acompanhamentos, arroz,
guarnição, saladas, sobremesas; Bebidas:
refrigerantes sabores variados (tradicional, light,
03
pessoas
diet), sucos naturais e água mineral, serviços de
garçons para atendimentos e todos os utensílios
necessários tais como: louças, talheres,
guardanapos e outros afins.
Equipe de Cerimonial com 1 (um) cerimonialista
01(um) mestre de cerimônias e 5 (cinco)
apoiadoras para recepção, organização e logística,
04
Diárias
01 (um) operador de áudio visual, 02 (duas)
pessoas para serviços gerais e 02 (dois) garçons
para servir nos eventos.
TOTAL LOTE II: Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa Reais

200

30,00

6.000,00

200

92,45

18.490,00

02

8.000,00

16.000,00

62.990,00

Boa Vista/RR, 18 de junho de 2014.
Tania Martinez Freire
Pregoeira - Portaria nº 071/2014/MPC/RR

Ministério Público de Contas de Roraima
Rua Coronel Pinto, 248 – Centro.
CEP: 69.301-150 – Boa Vista – Roraima

