
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0312017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0312017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N° 0112017 

REFERENTE AOS LOTES 1, II, III E IV. 

VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da publicação do Diário Oficial da União 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2017, o CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
-- CFN, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 6.583, de 20110/1978, inscrito rio 
CNPJ sob o n° 00.579.98710001-40, com sede no SRT'JS, Quadra 701, Bloco li. Sala 301-314/316, 
Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Brasília, DF, representado neste ato pela Vice-Presidente, 
ALBANEIDE MARIA LIMA PEIXINHO, brasileira, nutricionista, portadora da Carteira de Identidade n°. 
1419442 expedida pela SSP/BA e do CPF n°. 153.204.215-91, residente e domiciliada em Brasília-DF e 
pela Tesoureira, SÔNIA REGINA BARBOSA, portadora da Carteira de Identidade n°. 1149403-0 
SSP/PR do CPF: 302.348.409-00, residente e domiciliado em Curitiba-PR, nos termos da Lei no 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n°11.488, de 15 de 
junho de 2007, Decretos nos. 3.722, de 9 de janeiro de 2001, 5.450, de 31 de maio de 2005, 6.204, de 5 
de setembro de 2007 e 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações sujeitando-se, 
subsidiariamente, e no que couber, às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, face a classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO acima 
identificado para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do PREGOEIRO, homologado em 20 de 
junho de 2017, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da licitante classificada em primeiro lugar, nas 
condições do Edital e seus anexos e das cláusulas que se seguem: 

FORNECEDOR REGISTRADO: ÚNICA PROMOÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.868.56610001-90, com sede Na Rua Doutor 
João Colin, 1285,1 0  Andar, sala n° 03, Bairro América, Joinville/SC, CEP: 89.204-001, telefone (47) 
34322003, endereço eletrônico contatogrupounicaempreendimentos. com . br, representada neste ato 
por GRAZIELE SCHNEIDER, brasileira, empresária, portadora do RG n° 4.263.259, expedida pela 
SSP/SC, CPF n° 043.881.449-59, residente e domiciliada em Joinville/SC. 

- DO OBJETO 

O Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 312017 e a proposta de preços apresentada integram esta Ata 
de Registro de Preços que tem por objeto a prestação de serviços de organização de eventos com 
apoio administrativo e correlatos, independentemente de transcrição, ficando registrados os valores 
constantes do quadro a seguir: 

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO li, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DE 
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CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

BRAS1LIAJDF - JULHO 2017 
IV CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA 

PREÇO 
ITEM DESCRIÇÃO ITENS UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO- 

R$ 

ESPAÇO FÍSICO (POR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

Espaço físico - ambiente 
1 hoteleiro 	(Categoria Auditório 100 a 300 pessoas diária 4 1.995,00 

quatro estrelas)  

Espaço físico - ambiente 
Sala com capacidade de 30 à 100 2 hoteleiro 	(Categoria diária 10 499,00 

quatro estrelas)  
pessoas 

Espaço físico - ambiente 
3 hoteleiro 	(Categoria Sala de Secretaria diária 5 499,99 

quatro estrelas)  

EQUIPAMENTOS 

Locação de equipamento de som 
para até 300 pessoas. Mesa de 

4 Sonorização som com 24 canais, amplificador, diária 4 249,99 
caixas 	acústicas 	e 	cabeamento 
necessário. 

Locação de equipamento de som 
para até 100 pessoas. Mesa de 

5 Sonorização som com 24 canais, amplificador, diária 10 110,99 
caixas 	acústicas 	e 	cabeamento 
necessário.  

6 Gravação de áudio 
Gravação 	de 	áudio 	em 	meio 

diária 14 79,99 
digital  

7 Microfone de lapela Microfone de lapela diária 20 2999 

8 Microfone sem fio Microfone sem fio com bateria diária 30 19,99 

Controle 	remoto 	com Controle remoto para mudança de 
diária 30 1,99 

ponteira laser slides com ponteira laser 

Projetor 	multimídia 	até 	10.000 

10 Projetor multimidia 10.000 
ansilumens, 	contraste 	até 

diária 24 295.00 
10000:1, resolução de 1024x768 
pixeis  

11 Tela de projeção 180 
Tela de projeção até 180 

diária 10 49,99 
polegadas  

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - 
CEP 70340-906 FONE (61) 3225-6027 FAX (61) 3323-7666 - e-mail: cfn®cfn.org.br  
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12 Tela de projeção 300 
Tela de projeção até 300 

diária 4 59,99 
polegadas 

Impressora laserjet colorida (HP- 
CP4025-DN 	com 	postscript 	ou 

Impressora laserjet 
13 

colorida 	
similar 	com 	as 	mesmas diária 4 149,99 
características), 	com 	1 	conjunto 
de tonners 

Multifuncional: 	fotocopiadora, 
impressora, scanner, fax, (HPLJ- 

14 m 2727-MPS 	com 	postscript 	ou 
Impressora multifuncional diária 4 95,00 

similar 	com 	as 	mesmas 
características), 	com 	1 	conjunto 
de tonners 

Notebook 	- 	 configurações 
mínimas: processador Intel Core2 

15 
Duo 	ou 	similar. 	2,8 	GHz 	de 

Notebook diária 40 29,99 
velocidade, HD 120GB, memória 
RAM 2GB, leitor e gravador de CD 
e DVD e entradas USB  

16 Tonner (impressora laser) 	
Tonner para impressora laser para 

diária 2 78,99 
reposição 

17 
Ponto de internet Banda Larga - 

Ponto de internet ADSL diária 4 290,00 
ADSL de 10 Mbps 

18 Roteador 	
Roteador tipo 'acces point', para 

diária 4 48,99 
distribuição de Internet sem fio 

ESTRUTURA 

Flip chart - cavalete de madeira 
19 Flip chart 	 com 	bloco de papel 	e jogo de diária 14 19,99 

pincéis 4 cores.  

128 Quadro branco 
Quadro branco com jogo de diária 14 

9,00 

pincéis 4 cores 

Púlpito de Acrílico OU 
Púlpito 	de Acrílico 	Transparente 

20 
Madeira 

ou 	madeira 	com 	suporte 	para diária 4 40,00 

agua  

Totem 	de 	sinalização, 	montado 

21 Totem em 	octanorm, 	medindo diária 4 58,99 

0,80x1 ,50m  

DECORAÇÃO 

22 Arranjo de flores 	Arranjo floral para mesas diretora unidade 2 	J 99,99 

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO li, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - 
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CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 

tipo jardineira. Largura média de 
70cm  

23 Bandeira Bandeira em tamanhos diversos diária 8 23,50 

24 Mastro 
Porta-bandeira 	de 	chão 	em 

diária 8 9,99 
tamanhos diversos 

COMUNICAÇÃO VISUAL  

25 Porta banner 	 Porta banner retrátil, pantográfico diária 40 9,95 

26 Prisma 
Prisma de acrílico para mesas de 

... diária 100 195 reuniões 

HOSPEDAGEM CATEGOTRIA SUPERIOR (****) - (os quartos devem ser de piso frio)  

27 Apto single diária com café da manhã e taxas 
diária 30 200,00 

inclusas 

28 Apto double 
diária com café da manhã e taxas 

diária 330 200,00 
inclusas 

ALIMENTOS & BEBIDAS - FORA DE AMBIENTE HOTELEIRO  
Cardápio mínimo: 

Bebidas: Água, 03 (três) tipos de 
sucos 	naturais 	(da 	fruta 	ou 	de 
polpa) - sendo dois sem açúcar, 
café com e sem açúcar, chocolate 
quente, chás variados. 

Lanche: 03 (três) tipos de frutas 
frescas 	fatiadas, 	sanduíche 

Coffee Break tipo 1 (para natural de queijo branco e salada, 

29 atender de 10 à 100 02 (dois) tipos de bolos caseiros por pessoa 500 15,00 
pessoas) (não 	industrializados), 	8 

variedades 	entre 	salgados 
assados, biscoitos caseiros, tortas 
salgadas e castanhas, 	sendo 	1 
opção sem carne e sem produtos 
animais e 	1 	opção sem glúten. 
Com 	todos 	os 	materiais 
necessários (pratos, copos, taças, 
talheres, bandejas, guardanapos, 
rechauds)  

30 Coffee Break tipo 2 (para Cardápio mínimo: por pessoa 500 14,90 

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF 
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atender de 10 à 100 Bebidas: Água. 02 (dois) tipos de 
pessoas) sucos 	naturais 	(da 	fruta 	ou 	de 

polpa) - sendo um sem açúcar, 
café com e sem açúcar 

Lanche: 02 (dois) tipos de frutas 
frescas 	fatiadas, 	sanduíche 
natural de queijo branco e salada, 
01 (um) tipo de bolo caseiro (não 
industrializado), 	4 	variedades 
entre salgados assados, biscoitos 
caseiros e tortas salgadas, sendo 
1 	opção 	sem 	carne 	e 	sem 
produtos animais e 1 opção sem 
glúten. 	Com 	todos 	os 	materiais 
necessários (pratos, copos, taças, 
talheres, bandejas, guardanapos, 
rechauds)  

ALIMENTOS & BEBIDAS - DENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO - CATEGORIA SUPERIOR (****) 

Cardápio mínimo: 

Arroz, 	Arroz 	integral, 	feijão, 
saladas 	variadas 	(incluindo 
folhosos 	e 	legumes 	cozidos), 
azeite extra virgem, 01 	(um) tipo 
de 	carne 	vermelha 	grelhada, 
assada ou ao molho, 01 (um) tipo 
de carne branca (peixe ou frango) 

31 Almoço ou Jantar grelhada, assada ou ao molho, 02 
(duas) 	guarnições, 	uma 	opção 

por pessoa 1500 4500 

vegetariana, 02 (dois) tipo de suco 
natural 	(da 	fruta 	ou 	de 	polpa), 
água e sobremesas: 01 (um) tipo 
de fruta fresca fatiada e 01 (um) 
tipo de doce caseiro. Com  todos 
os materiais necessários (pratos, 
copos, taças, talheres, bandejas, 
guardanapos, rechauds).  

Cardápio mínimo: 

Bebidas: Água, 03 (três) tipos de 
sucos 	naturais 	(da 	fruta 	ou 	de 
polpa) - sendo dois sem açúcar, 
café com e sem açúcar, chocolate 

32 Coffee Break tipo 1 quente, chás vanados. por pessoa 900 24,90 

Lanche: 03 (três) tipos de frutas 
frescas 	fatiadas, 	sanduíche 
natural de queijo branco e salada, 
02 (dois) tipos de bolos caseiros 
(não 	industrializados). 	8  

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF 
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variedades 	entre 	salgados 
assados, biscoitos caseiros, tortas 
salgadas e castanhas, 	sendo 	1 
opção sem carne e sem produtos 
animais e 	1 	opção sem glúten. 
Com 	todos 	os 	materiais 
necessários (pratos, copos, taças, 
talheres, bandejas, guardanapos, 
rechauds)  

Cardápio mínimo: 

Bebidas: Água, 02 (dois) tipos de 
sucos 	naturais 	(da 	fruta 	ou 	de 
polpa) - sendo um sem açúcar, 
café com e sem açúcar 

Lanche: 02 (dois) tipos de frutas 
frescas 	fatiadas, 	sanduíche 
natural de queijo branco e salada, 

33 Coffee Break tipo 2 01 (um) tipo de bolo caseiro (não por pessoa 900 20,00 
industrializado), 	4 	variedades 
entre salgados assados, biscoitos 
caseiros e tortas salgadas, sendo 
1 	opção 	sem 	carne 	e 	sem 
produtos animais e 1 opção sem 
glúten. 	Com 	todos os 	materiais 
necessários (pratos, copos, taças, 
talheres, bandejas, guardanapos, 
rechauds)  

Bebedouro elétrico - 220v (água 

34 Água galão 
natural e gelada) com galão de 20 

unidade 75 20,00 
litros por dia, copos descartáveis e 
mesa para apoio  

35 Água 300 ml 
Água 	com 	ou 	sem 	gás 	em 

unidade 60 5,62 
garrafas de 300 ml 

Café ou chá em garrafa térmica de 
1 litro, incluindo copos e colheres 

36 Café ou chá descartáveis ou em louça, açúcar unidade 45 24,67 
e 	adoçante. 	Chá 	com 	sabores 
variados  

4 tipos de canapés, cestas de mini 
pães 	 variados 
(integral/ervas/grãos), 	mini 
torradas, pastas de frios, ervas e 

37 Coquetel vegetais, 	queijos 	variados, unidade 300 70,33 
castanhas, 	5 	variedades 	de 
salgados assados, sendo 1 opção 
sem 	carne 	e 	sem 	produtos 
animais e 	1 	opção sem glúten,  

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO ii, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEÂUBRIAND, BRASÍLIA - DF 
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água mineral, e 02 (dois) tipos de 
sucos 	naturais 	(da 	fruta 	ou 	de 
polpa). 	Montagem 	de 	ilhas 	de 
alimentos e bebidas dotadas de 
mesas, toalhas, copos, talheres e 
pratos necessários para o serviço 
e pessoal de apoio de acordo com 
a necessidade do evento. 

RECURSOS HUMANOS 

Responsável 	por 	acompanhar 

38 Coordenador Geral 
todo trabalho a ser executado e diária 10 

4 119,99 
solucionar os problemas quando horas 
necessário. 

Profissional 	responsável 	pela 

39 Relator 
elaboração dos 	relatórios e dos diária 10 

18 149,99 
produtos 	finais 	de 	eventos 	e horas 
reuniões;  

40 Garçom 
Servir os participantes e repor os diária 10 

4 150,00 
itens dispostos horas 

41 Mestre de Cerimônias 
Apresentar 	autoridades 	ou diária 06 

2 450,00 
participantes presentes ao público horas 

Operador de 
Operar equipamentos de som e diária 10 

42 equipamentos 
projeção horas 

4 109,00 
audiovisuais 

Uniformizada, com experiência em 
43 Recepcionista eventos, para recepcionar, auxiliar diária 10 24 110,00 

e informar dados do evento  

44 Técnico de Informática 
Responsável 	pela 	instalação 	e diária 10 

4 99,00 
manutenção de computadores horas 

Encarregado de monitorar o áudio 

45 Técnico de som 
geral da reunião e a gravação da diária 10 

4 99,00 
mesma e dar apoio técnico às horas 
cabines de tradução simultânea  

Serviço de cobertura 	fotográfica 
do 	evento. 	Com 	1 	fotógrafo 	e 

diária 10 
46 Serviço fotográfico câmara acima de 20 mega pixel. 

horas 
4 440,00 

Entrega de DVD com no mínimo 
100 fotos em alta resolução  

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA - DF 
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LOTE II 

FOZ DO IGUAÇU/PR -AGOSTO 2017 
REUNIÃO ITINERANTE 

ITEM 	 DESCRIÇÃO ITENS 	 UNIDDADE 	QUANTIDADE 	PREÇO UNITÁRIO-R$ 

ESPAÇO FÍSICO (POR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

Espaço físico - ambiente 
Sala com capacidade de 47 hoteleiro 	(Categoria 
30 à 100 pessoas 

diária 4 1.799,00 
quatro estrelas) 

Espaço físico - ambiente 
48 hoteleiro 	(Categoria Sala de Secretaria diária 7 700,00 

quatro estrelas) 

EQUIPAMENTOS 

Locação de equipamento 
de 	som 	para 	até 	100 
pessoas. 	Mesa de som 

49 Sonorização com 	24 	canais, diária 4 24400 
amplificador, 	caixas 
acústicas 	e 	cabeamento 
necessário. 

50 Microfone sem fio 
Microfone 	sem 	fio 	com 

diária 12 27,00 
bateria 

Controle remoto com 
Controle 	remoto 	para 

51 
ponteira laser 

mudança de slides com diária 4 13,00 
ponteira laser  

Projetor 	multimídia 	até 
10.000 	ansilumens, 

52 Projetor multimídia 10.000 contraste 	até 	10000:1, diária 4 199,00 
resolução 	de 	1024x768 
pixeis  

53 Tela de projeção 180 
Tela de projeção até 180 

diária 4 33,00 
polegadas 

Multifuncional :  

fotocopiadora, 
impressora, scanner, fax, 

54 Impressora multifuncional 
(HPLJ- m 2727-MPS com 

diária 10 119,00 
postscript ou similar com 
as 	 mesmas 
características), 	com 	1 
conjunto de tonners  

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 301 a 314 e 316, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASíLIA - DF \L 
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Notebook - configurações 
mínimas: 	processador 
Intel 	Core2 	Duo 	ou 

55 Notebook 
similar, 	2,8 	GHz 	de 

diária 35 23,00 
velocidade, 	HD 	120GB, 
memória RAM 2G13, leitor 
e gravador de CD e DVD 
e entradas USB 

56 Ponto de internet ADSL diária 7 399,00 
Larga -ADO 

Roteador 	tipo 	'acces 
57 Roteador point', para distribuição de diária 7 69,00 

internet sem fio 

ALIMENTOS & BEBIDAS - FORA DE AMBIENTE HOTELEIRO 

Cardápio mínimo: 

Bebidas: Água. 02 (dois) 
tipos 	de 	sucos 	naturais 
(da fruta ou de polpa) - 
sendo 	um 	sem 	açúcar, 
café com e sem açúcar 

Lanche: 02 (dois) tipos de 
frutas 	frescas 	fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 
queijo branco e salada, 01 

Coffee Break tipo 2 (para (um) tipo de bolo caseiro 
58 atender de 10 à 100 (não 	industrializado), 	4 por pessoa 400 20,00 

pessoas) variedades entre salgados 
assados, 	biscoitos 
caseiros 	e 	tortas 
salgadas, sendo 1 opção 
sem 	carne 	e 	sem 
produtos 	animais 	e 	1 
opção sem glúten. Com  
todos 	os 	materiais 
necessários 	(pratos, 
copos, 	taças, 	talheres, 
bandejas, 	guardanapos, 
rechauds)  
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Cardápio 	Mínimo: 
Bebidas: Agua, 02 (dois) 
tipos de sucos naturais 
(da fruta ou de polpa) - 
sendo um sem açúcar, 
café com e sem açúcar 
Lanche: 02 (dois) tipos de 
frutas frescas fatiadas, 
sanduíche natural de 
queijo branco e salada, 01 
( 

Coffee Break tipo 1 (para 	
(um) tipo de bolo caseiro 

 
59 	atender de 10 à 100 	

(não industrializado), 4 	
unidade 	200 	 21,00 

pessoas 	
variedades entre salgados 
assados, 	biscoitos 
caseiros e tortas 
salgadas, sendo 1 opção 
sem carne e sem 
produtos animais e 1 
opção sem glúten. Com  
todos os materiais 
necessários (pratos, 
copos, taças, talheres, 
bandejas, guardanapos, 
rechauds) 

ALIMENTOS & BEBIDAS - DENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO - CATEGORIA SUPERIOR 
Cardápio mínimo: 
Bebidas: Agua, 03 (três) 
tipos de sucos naturais 
(da fruta ou de polpa) - 
sendo dois sem açúcar, 
café com e sem açúcar, 
chocolate quente, chás 
variados. 

Lanche: 03 (três) tipos de 
frutas frescas fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 

60 	Coffee Break tipo 1 	queijo branco e salada, 02 por pessoa 	70 	 25,00 

(dois) tipos de bolos 
caseiros 	 (não 
industrializados), 	8 
variedades entre salgados 
assados, biscoitos 
caseiros, tortas salgadas e 
castanhas, sendo 1 opção 
sem carne e sem produtos 
animais e 1 opção sem 
glúten. Com  todos os 
materiais necessários 
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(pratos, 	copos, 	taças, 
talheres, 	bandejas, 
guardanapos, rechauds) 

Cardápio mínimo: 

Bebidas: Água, 02 (dois) 
tipos 	de 	sucos 	naturais 
(da fruta ou de polpa) - 

sendo 	um 	sem 	açúcar, 
café com e sem açúcar 

Lanche: 02 (dois) tipos de 
frutas 	frescas 	fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 
queijo branco e salada, 01 
(um) tipo de bolo caseiro 

61 Coffee Break tipo 2 (não 	industrializado). 	4 por pessoa 70 24,00 

variedades entre salgados 
assados, 	biscoitos 
caseiros e tortas salgadas, 
sendo 1 opção sem carne 
e sem produtos animais e 
1 opção sem glúten. Com  
todos 	os 	materiais 
necessários 	(pratos, 
copos, 	taças, 	talheres, 
bandejas, 	guardanapos, 
rechauds)  

Bebedouro elétrico - 220v 
(água natural e gelada) 

62 Água galão com galão de 20 litros por Unidade 10 24,00 
dia, copos descartáveis e 
mesa para apoio  

Café ou chá em garrafa 
térmica de 1 litro, incluindo 

63 Café ou chá 
copos 	e 	colheres Unidade 

15 26,33 . 

descartáveis ou em louça, 
açúcar e adoçante. Chá 
com sabores variados  

RECURSOS HUMANOS 

Encarregado de monitorar 
o áudio geral da reunião e Diária 10 

64 Técnico de som 
a gravação da mesma e horas 

143,33 
dar 	apoio 	técnico 	às 
cabines 	de 	tradução 
simultânea  
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LOTE III 

SÃO PAULO/SP - NOVEMBRO 2017 
JORNADA DE FISCALIZAÇÃO 

QUANTIDADE PREÇO 
ITEM DESCRIÇÃO ITENS UNIDADE 

REGISTRADA UNITÁRIO-R$ 

ESPAÇO FISICO (POR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)  
Espaço físico - ambiente 

65 hoteleiro (Categoria quatro Auditório 100 a 300 pessoas diária 3 1.400,00 
estrelas)  

Espaço 	físico 	- 	 ambiente 
Sala com capacidade de 30 à 66 hoteleiro 	(Categoria 	quatro 
100 pessoas 

diária 3 1.000,00 
estrelas)  

Espaço 	físico 	- 	 ambiente 
67 hoteleiro 	(Categoria 	quatro Sala de Secretaria diária 3 350,00 

estrelas)  

EQUIPAMENTOS 

Locação de equipamento de 
som para até 300 pessoas. 

68 Sonorização Mesa de som com 24 canais. diária 3 275,00 
amplificador, caixas acústicas 
e cabeamento necessário. 

69 Microfone sem fio Microfone sem fio com bateria diária 6 28,00 

70 
Controle remoto com ponteira 

Controle 	remoto 	para 
mudança 	de 	slides 	com diária 6 4,00 

laser 
ponteira laser  

Projetor multimídia até 10.000 

71 Projetor multimídia 10.000 
ansilumens, 	contraste 	até 

diária 6 
1.266,67 

10000:1, 	resolução 	de  
1024x768 pixels  

72 Tela de projeção 180 
Tela de projeção até 180 

diária 6 70,00 
polegadas 

Multifuncional: 	fotocopiadora, 
impressora, 	scanner, 	fax, 

73 Impressora multifuncional 
(HPLJ- 	m2727-MPS 	com 
postscript ou similar com as 

diária 3 
140,00 

mesmas características), com 
1 conjunto de tonners  

Notebook 	- 	 configurações 

74 Notebook 
mínimas: 	processador 	Intel 

diária 15 
Core2 	Duo 	ou 	similar, 	2,8 40,00 
GHz 	de 	velocidade, 	HD  
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120G13, memória RAM 2GB, 
leitor 	e 	gravador 	de 	CD 	e 
DVD e entradas USB  

75 Ponto de internet ADSL 
Ponto 	de 	internet 	Banda 

diária 3 350,00 
Larga - ADSL de 10 Mbps 

Roteador 	tipo 	'acces 	point, 
76 Roteador para 	distribuição 	de 	internet diária 3 69,00 

sem fio 

ESTRUTURA 

Flip 	chart 	- 	cavalete 	de 
77 Flip chart madeira com bloco de papel e diária 6 24,00 

jogo de pincéis 4 cores.  

COMUNICAÇÃO VISUAL  

78 Porta banner 
Porta 	banner 	retrátil 

, diária 6 10,00 
pantográfico 

79 Prisma 
Prisma de acrílico para mesas 

.. diária 25 13,00 
de reuniões 

ALIMENTOS & BEBIDAS - DENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO - CATEGORIA SUPERIOR (***) 

Cardápio minimo: 

Bebidas: Água, 03 (três) tipos 
de sucos naturais (da fruta ou 
de polpa) - sendo dois sem 
açúcar, 	café 	com 	e 	sem 
açúcar, 	chocolate 	quente, 
chás variados. 

Lanche: 	03 	(três) 	tipos 	de 
frutas 	frescas 	fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 	queijo 
branco 	e 	salada, 	02 	(dois) 

80 Coffee Break tipo 1 tipos de bolos caseiros (não por pessoa 180 25,00 industrializados), 8 variedades 
entre 	salgados 	assados, 
biscoitos 	caseiros, 	tortas 
salgadas e castanhas, sendo 
1 opção sem carne e sem 
produtos animais e 1 	opção 
sem 	glúten. 	Com todos 	os 
materiais necessários (pratos, 
copos, 	taças, 	talheres, 
bandejas, 	guardanapos, 
rechauds)  

81 Coffee Break tipo 2 Cardápio mínimo: por pessoa 180  
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Bebidas: Água, 02 (dois) tipos 
de sucos naturais (da fruta ou 
de polpa) - sendo um sem 
açúcar, 	café 	com 	e 	sem 
açúcar 

Lanche: 	02 	(dois) 	tipos 	de 
frutas 	frescas 	fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 	queijo 
branco e salada, 01 (um) tipo 
de 	bolo 	caseiro 	(não 
industrializado), 4 variedades 24,00 

entre 	salgados 	assados, 
biscoitos 	caseiros 	e 	tortas 
salgadas, sendo 1 opção sem 
carne e sem produtos animais 
e 1 opção sem glúten. Com  
todos 	os 	materiais 
necessários 	(pratos, 	copos, 
taças, 	talheres, 	bandejas, 
guardanapos, rechauds)  

Bebedouro 	elétrico 	- 	 220v 
(água natural e gelada) com 

82 Água galão galão 	de 	20 	litros 	por 	dia, unidade 6 39,00 
copos descartáveis e 	mesa 
para apoio  

83 Água 300 ml 
Água com ou sem gás em 

unidade 45 2,00 
garrafas de 300 ml 

Café 	ou 	chá 	em 	garrafa 
térmica 	de 	1 	litro, 	incluindo 

84 Café ou chá 
copos e colheres descartáveis 

unidade 30 
ou 	em 	louça, 	açúcar 	e 19,00 
adoçante. Chá com sabores 
variados  

RECURSOS HUMANOS 

Serviço 	de 	cobertura 
fotográfica do evento. Com  1 
fotógrafo e câmara acima de diária 10 499,00 

85 Serviço fotográfico 
20 	mega 	pixel. 	Entrega 	de horas 
DVD 	com 	no 	mínimo 	100 
fotos em alta resolução  

86 Garçom 
Servir os participantes e repor diária 10 

3 99,00 
os itens dispostos horas 

Uniformizada, 	com 
87 Recepcionista experiência em eventos, para diária 10 6 100,00 

recepcionar. 	auxiliar 	e  
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informar dados do evento 

Responsável 	pela 	instalação 
diária 10 88 Técnico de Informática e 	manutenção 	de 

horas 
3 95,00 

 
computadores  

Encarregado de monitorar o 
áudio geral da 	reunião e a 

diária 10 89 Técnico de som gravação da mesma e dar 
horas 

99,00 
apoio técnico às cabines de 
tradução simultânea  

LOTE IV 

BRASíLIA/DE - SETEMBRO/2017 
III ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

QUANTIDADE 
PREÇO 

ITEM DESCRIÇÃO ITENS 	 UNIDADE 
REGISTRADA  UNITÁRIO  

R$ 

ESPAÇO FÍSICO (POR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 

90 
Espaço físico - ambiente 	hoteleiro Auditório 	100 	a 	300 

diária 2 1.570,00 
(Categoria quatro estrelas) pessoas 

91 
Espaço físico - ambiente hoteleiro Sala com capacidade de 

diária 6 99,00 
(Categoria quatro estrelas) 30 à 100 pessoas 

92 
Espaço físico - ambiente 	hoteleiro 

Sala de Secretaria diária 2 299,00 
(Categoria quatro estrelas) 

EQUIPAMENTOS 

Locação de equipamento 
de 	som 	para 	até 	300 
pessoas. 	Mesa 	de 	som 

93 Sonorização com 	24 	canais, diária 2 250,00 
amplificador, 	caixas 
acústicas 	e 	cabeamento 
necessário.  

Locação de equipamento 
de 	som 	para 	até 	100 
pessoas. 	Mesa 	de 	som 

94 Sonorização com 	24 	canais, diária 6 100,00 
amplificador, 	caixas 
acústicas 	e 	cabeamento 
necessário.  
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95 Microfone sem fio 
Microfone 	sem 	fio 	com 

diária 20 27,00 
bateria 

Controle 	remoto 	para 
96 Controle remoto com ponteira laser mudança 	de 	slides 	com diária 20 4,00 

ponteira laser 

Projetor 	multimídia 	até 
10.000 	ansilumens, 

97 Projetor multimídia 10.000 contraste 	até 	10000:1, diária 8 340,00 
resolução 	de 	1024x768 
pixels  

98 Tela de projeção 180 Tela de projeção até 180 
diária 6 39,00 polegadas 

99 Tela de projeção 300 
Tela de projeção até 300 

diária 2 99.00 
polegadas 

Impressora 	laserjet 
colorida 	(HP-CP4025-DN 

100 Impressora laserjet colorida 
com 	postscript 	ou 	similar 

diária 2 110,00 
com 	as 	mesmas 
características), 	com 	1 
conjunto de tonners 

Multifuncional: 
fotocopiadora, 	impressora, 
scanner, 	fax, 	(HPLJ- 

101 Impressora multifuncional m2727-MPS com postscript diária 2 110,00 
ou similar com as mesmas 
características), 	com 	1 
conjunto de tonners 

Notebook - configurações 
mínimas: processador Intel 
Core2 Duo ou similar, 2,8 

102 Notebook GHz 	de 	velocidade, 	HD diária 25 15,00 
120GB, 	memória 	RAM 
2GB, leitor e gravador de 
CD e DVD e entradas USB  

103 Tonner (impressora laser) 
Tonner para impressora 

diária 1 47,00 
laser para reposição 

104 Ponto de internet ADSL 
Ponto 	de 	internet 	Banda 

diária 2 370,00 
Larga - ADSL de 10 Mbps 

Roteador tipo 'acces point', 
105 Roteador para 	distribuição 	de diária 2 59,00 

internet sem fio  

ESTRUTURA 
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Flip 	chart 	- 	cavalete 	de 

106 Flip chart 
madeira 	com 	bloco 	de 

diária 8 24,00 
papel e jogo de pincéis 4 
cores. 

Totem 	de 	sinalização, 
107 Totem montado 	em 	octanorm, diária 4 74,00 

medindo 0,80x1 ,50m  

DECORAÇÃO  
Arranjo floral para mesas 

108 Arranjo de flores diretora 	tipo 	jardineira, unidade 2 99,00 
Largura média de 70cm  

109 Bandeira 
Bandeira em tamanhos 

diária 4 25,00 
diversos 

110 Mastro 
Porta-bandeira de chão em 

diária 4 114,90 
tamanhos diversos 

COMUNICAÇÃO VISUAL  

111 Porta banner 
Porta banner retrátil, 

diária 4 10,00 
pantográfico 

Prisma de acrílico para 
112 	Prisma 	 diária 	20 	75,00 

mesas de reuniões 

ALIMENTOS & BEBIDAS - DENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO - CATEGORIA SUPERIOR  

Cardápio mínimo: 

Arroz, Arroz integral, feijão, 
saladas variadas (incluindo 
folhosos 	e 	legumes 
cozidos), 	azeite 	extra 
virgem, 	01 	(um) 	tipo 	de 
carne vermelha 	grelhada, 
assada ou ao molho, 01 
(um) tipo de carne branca 

113 Almoço (peixe ou frango) grelhada, por pessoa 40 45,00 
assada ou ao molho, 02 
(duas) 	guarnições, 	uma 
opção 	vegetariana, 	02 
(dois) tipo de suco natural 
(da 	fruta 	ou 	de 	polpa), 
água 	e 	sobremesas: 	01 
(um) 	tipo 	de 	truta 	fresca 
fatiada e 01 	(um) tipo de 
doce caseiro. Com  todos 
os 	materiais 	necessários  
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(pratos, 	copos, 	taças, 
talheres, 	bandejas, 
guardanapos, rechauds). 

Cardápio mínimo: 

Bebidas: 	Água, 	03 	(três) 
tipos de sucos naturais (da 
fruta ou de polpa) - sendo 
dois sem açúcar, café com 
e sem 	açúcar, 	chocolate 
quente, chás variados. 

Lanche: 03 (três) tipos de 
frutas 	frescas 	fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 
queijo branco e salada, 02 

114 Coffee Break tipo 1 
(dois) 	tipos 	de 	bolos 
caseiros 	 (não por pessoa 200 20,00 

industrializados), 	8 
variedades entre salgados 
assados, 	biscoitos 
caseiros, tortas salgadas e 
castanhas, sendo 1 opção 
sem carne e sem produtos 
animais e 	1 	opção sem 
glúten. 	Com 	todos 	os 
materiais 	necessários 
(pratos, 	copos, 	taças, 
talheres, 	bandejas, 
guardanapos, rechauds)  

Cardápio mínimo: 

Bebidas: 	Água, 	02 	(dois) 
tipos de sucos naturais (da 
fruta ou de polpa) - sendo 
um sem açúcar, café com 
e sem açúcar 

Lanche: 02 (dois) tipos de 
frutas 	frescas 	fatiadas, 
sanduíche 	natural 	de 

115 Coffee Break tipo 2 queijo branco e salada, 01 
(um) tipo de bolo caseiro 

por pessoa 200 20,00 

(não 	industrializado), 	4 
variedades entre salgados 
assados, biscoitos caseiros 
e tortas salgadas, sendo 1 
opção sem carne e sem 
produtos 	animais 	e 	1 
opção 	sem 	glúten. 	Com 
todos 	os 	materiais 
necessários 	(pratos.  
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copos, 	taças, 	talheres, 
bandejas. 	guardanapos. 
rechauds) 

Bebedouro elétrico - 220v 
(água natural e gelada) 

116 Água galão com galão de 20 litros por unidade 50 59,67 
dia, copos descartáveis e 
mesa para apoio  

117 Água 300 ml Água com ou sem gás em 
unidade 40 2,00 garrafas de 300 ml 

Café ou chá em garrafa 
térmica de 1 litro, incluindo 

118 Café ou chá 
copos 	e 	colheres 

unidade 30 15,00 descartáveis ou em louça, 
açúcar 	e 	adoçante. 	Chá 
com sabores variados 

RECURSOS HUMANOS 

Responsável 	por 
acompanhar todo trabalho 

diária 10 119 Coordenador Geral a 	ser 	executado 	e 
horas 

2 170,00 
solucionar 	os 	problemas 
quando necessário.  

8 120 Digitador 
Digitar textos, palestras e o diária 10 

50,00 
que mais for necessário horas 

Serviço 	de 	cobertura 
fotográfica do evento. Com  
1 fotógrafo e câmara acima 

diária 10 
121 Serviço fotográfico de 20 mega pixel. Entrega 

horas 
2 250,00 

de DVD com no mínimo 
100 	fotos 	em 	alta 
resolução  

122 Garçom 
Servir 	os 	participantes 	e diária 10 

2 
repor os itens dispostos horas 

Apresentar 	autoridades 
diária 06 

123 Mestre de Cerimônias ou participantes presentes 
horas 

2 1.516,67 
ao público  

124 
Operador de equipamentos Operar 	equipamentos 	de diária 10 

2 130,00 
audiovisuais som e projeção horas 

Uniformizada, 	com 

125 Recepcionista 
experiência 	em 	eventos, 

diária 10 10 260,00 
para recepcionar, auxiliar e 
informar dados do evento  
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Responsável 	pela 
diária 10 126 Técnico de Informática instalação 	e 	manutenção 2 130,00 

de computadores  horas 

Encarregado de monitorar 
o áudio geral da reunião e 

127 Técnico de som 
a gravação da mesma e diária 10 

2 143,33 
dar 	apoio 	técnico 	às horas 
cabines 	de 	tradução 
simultânea 

II - A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, improrrogáveis, ou então até o 
esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro. 
III - As quantidades registradas previstas no quadro acima representam os quantitativos máximos a 
serem contratados. 
IV - órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços: CONSELHO FEDERAL DE 
NUTRICIONISTAS - CFN, inscrito no CNPJ sob o n° 00.579.987/0001-40, com sede no SRTVS, 
Quadra 701, Bloco II, Salas 301-314/316, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Brasília, DF. 
V - A execução dos serviços ocorrerá no prazo contados a partir do recebimento da ORDEM DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO, a ser emitida pelo Conselho Federal de 
Nutricionistas 
VI - Esta Ata implica em compromisso por parte da empresa beneficiária no fornecimento/prestações 
dos serviços dispostos no objeto, conforme necessidade do CFN, sob as penalidades previstas no 
instrumento convocatório; 
VII - A existência de preços registrados durante o prazo de vigência desta Ata, não obriga o CFN a 
contratar o objeto, seja parcial ou totalmente; 
VIII - Integram a presente Ata o Edital e seus anexos. 
IX - As partes elegem, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, o Foro da 
Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir qualquer dúvida oriunda da presente 
Ata de Registro de Preço. 

E, por se acharem justos e compromissados, assinam as partes o presente instrumento. 

Pelo CFN: 

OU- 
AL  

- 	

I N HO 

Pela CONTRATADA: 

GRAZIESCHNEIDER 
ici a 

~iaRegina Barbosa 
Tesoureira do CFN 

TESTEMUNHAS: 
Nome: 	 Nome:P 

Assinatura: JQ 	 Assinatura: 
CPF: S-4 	L1 	 CPF: 	L( 3L4Ljl r2- 
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