MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 37/2015 - SRP
Processo nº 23292.003817/2015-91
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na
sessão do Pregão.
EMPRESA

Eventual Max Service LTDA.

ENDEREÇO

C1 Lote 1/12 Ed- TTC Sala 901 – Taguatinga-DF

CNPJ

17.982.456/0001-05

TELEFONE/FAX

61- 3048-3020

REPRESENTANTE LEGAL

Alexandre Silva de Messias

CPF

716.324.251-49

EMAIL

eventualmax@gmail.com

ITEM

UNID.

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

3

Pessoa/diária

2000

Alojamento. Acomodação de estudantes em viagens para

R$ 22,60

R$ 45.200,00

R$ 1,31

R$ 13.100,00

R$ 8,35

R$ 4.175,00

participação em eventos em quartos coletivos com até 12
pessoas. Cama/beliche, colchão, lençol, travesseiro e cobertor
inclusos. Ventilação ou ar condicionado. Banheiro coletivo com
chuveiro aquecido. A distância do hotel até o local definido
para o evento deve ser de, no máximo, 30km.
15

unidade

10000

Caneta. Caneta ecológica com corpo e tampa 100 % em papel
reciclado, medindo 138 x 10 x 10mm, ponteira em plástico,
carga na cor azul com 75 mm de carga. Boa qualidade de
escrita. Impressão de logo no corpo da caneta, em 3 cores. Arte
fornecida pelo IFSC. Deverá ser entregue amostra do produto
em até 10 dias corridos, a contar da Autorização de
Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação
da amostra.

16

unidade

500

Caneta metal. Caneta em metal alto padrão, tamanho aprox. de
144 x 13 x 13 mm, com clip, mola interna de ponta retrátil, carga
na cor azul com 75 mm de carga. Boa qualidade de escrita,
gravação de logomarca a laser. Acompanha estojo em aço
personalizado com aplicação de logomarca em 3 cores, com
berço interno em espuma na cor verde escuro ou preta
(conforme AF) para uma caneta. Deverá ser entregue amostra
do produto em até 10 dias corridos, a contar da Autorização de
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Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação
da amostra.
23

unidade

500

Dispositivo

de

armazenamento

portátil

tipo

"pen-card".

R$ 18,55

R$ 9.275,00

R$ 17,91

R$ 17.910,00

R$ 17,91

R$ 8.955,00

R$ 11,88

R$ 5.940,00

R$ 148,90

R$ 4.467,00

R$ 80,50

R$ 24.150,00

Dimensões aproximadas 80x50mm. Impressão policrômica em
um único lado, conforme arte enviada pelo IFSC. Com arquivos
pré-gravados. Capacidade de armazenamento: 4GB. Amostra
prévia. O prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a
contar do envio dos arquivos para gravação e da arte, o que
ocorrer por último.
24

unidade

1000

Dispositivo

de

armazenamento

portátil

tipo

"pen-drive"

personalizado 1. Dimensões aproximadas 20x70mm. Impressão
policrômica nos dois lados, conforme arte enviada pelo IFSC.
Com arquivos pré-gravados. Capacidade de armazenamento:
4GB. Amostra prévia. O prazo para entrega do pedido é de 20
dias corridos, a contar do envio dos arquivos para gravação e
da arte, o que ocorrer por último.
25

unidade

500

Dispositivo

de

personalizado

armazenamento
2.

Em

madeira.

portátil

tipo

Dimensões

"pen-drive"
aproximadas

20x70mm. Impressão a laser em baixo relevo nos dois lados,
conforme arte enviada pelo IFSC. Com arquivos pré-gravados.
Capacidade de armazenamento: 4GB. Amostra prévia. O prazo
para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar do envio
dos arquivos para gravação e da arte, o que ocorrer por último.
28

Diária

500

Estacionamento em evento. Valor por veículo. Vaga em local
com

acesso

restrito

e

monitoramento

de

segurança.

Responsabilidade de eventuais furtos ou danos ao veículo
inclusa.
46

Apartamento/

30

Diária

Hospedagem 1 - Single simples. Acomodação em hotel ou
pousada padrão simples em apartamento single (uma cama).
Requisitos mínimos do apartamento/hotel: limpeza impecável
do local, diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou
calefação); televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h
(acessível por telefone 24h); jogos de cama e banho completos,
trocados em dias alternados; cobertor e travesseiro extra
disponíveis sob solicitação; internet WiFi disponível em todo
hotel

(inclusa);

banheiro

privativo

com

box;

área

de

estacionamento e/ou manobrista; café da manhã incluso. A
distância

do

hotel

até

o

local

definido

para

o

evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
47

Pessoa/diária

300

Hospedagem 10 - Pensão completa, por pessoa. Acomodação
de estudantes ou servidores do IFSC em hotel ou pousada em
quartos quadruplos, quintuplos ou sextuplos. Roupa de cama e
de banho completas, café da manhã, almoço e jantar inclusos.
Banheiro privativo com chuveiro aquecido. Ventilação ou ar
condicionado. A distância do meio de hospedagem até o local
definido para o evento/compromisso deve ser de, no máximo,
20km.
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48

Apartamento/

150

Diária

Hospedagem 2 - Single médio conforto. Acomodação em hotel

R$ 150,50

R$ 22.575,00

R$ 280,00

R$ 8.400,00

R$ 130,50

R$ 91.350,00

R$ 180,10

R$ 39.622,00

ou pousada padrão médio conforto em apartamento single
(uma cama box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel:
limpeza impecável do local, diariamente; climatização (ar
condicionado quente-frio); televisor LCD/LED com canais a
cabo; mini refrigerador; serviço de recepção 24h; jogos de
cama e banho completos, trocados em dias alternados;
secador de cabelo disponível sob solicitação; cobertor e
travesseiro extra disponíveis sob solicitação; aquecimento
central de água; internet WiFi disponível em todo hotel
(inclusa); mesa de trabalho disponível no quarto; room service
com comidas leves, disponível 24h; banheiro privativo com box
em vidro; área de estacionamento e/ou manobrista; café da
manhã buffet. A distância do hotel até o local definido para o
evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.

49

Apartamento/

30

Diária

Hospedagem 3 - Single confortável. Acomodação em hotel ou
pousada padrão confortável em apartamento single (uma
cama box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
split quente-frio ou central com termostato individual); televisor
LCD/LED com canais a cabo; mini refrigerador abastecido
previamente; serviço de recepção 24h trilíngue (português,
espanhol e inglês); jogos de cama (percal 300 fios) e banho
completos, trocados todos os dias; cofre individual; secador de
cabelo disponível no quarto; cobertor e travesseiro extra
disponíveis no quarto; aquecimento central de água; internet
WiFi disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho
disponível no quarto; room service com comidas leves,
disponível 24h; banheiro privativo com box em vidro; área de
estacionamento e/ou manobrista; café da manhã buffet. A
distância

do

hotel

até

o

local

definido

para

o

evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
50

Apartamento/

700

Diária

Hospedagem 4 - Double simples. Acomodação em hotel ou
pousada padrão simples em apartamento double (duas
camas). Requisitos mínimos do apartamento/hotel:

limpeza

impecável do local, diariamente; climatização (ventilador de
teto e/ou calefação); televisor; mini refrigerador; serviço de
recepção 18h (acessível por telefone 24h); jogos de cama e
banho completos, trocados em dias alternados; cobertor e
travesseiro extra disponíveis sob solicitação; internet WiFi
disponível em todo hotel (inclusa); banheiro privativo com box;
área de estacionamento e/ou manobrista; café da manhã
incluso. A distância do hotel até o local definido para o
evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
51

Apartamento/
Diária

220

Hospedagem 5 - Double médio conforto. Acomodação em
hotel ou pousada padrão médio conforto em apartamento
double

(duas

camas

box).

Requisitos

mínimos

do

apartamento/hotel: limpeza impecável do local, diariamente;
climatização (ar condicionado quente-frio); televisor LCD/LED
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com canais a cabo; mini refrigerador; serviço de recepção 24h;
jogos de cama e banho completos, trocados em dias
alternados; secador de cabelo disponível sob solicitação;
cobertor e travesseiro extra disponíveis sob solicitação;
aquecimento central de água; internet WiFi disponível em todo
hotel (inclusa); mesa de trabalho disponível no quarto; room
service com comidas leves, disponível 24h; banheiro privativo
com box em vidro; área de estacionamento e/ou manobrista;
café da manhã buffet. A distância do hotel até o local definido
para o evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
52

Apartamento/

30

Diária

Hospedagem 6 - Double confortável. Acomodação em hotel ou

R$ 300,50

R$ 9.015,00

R$ 215,00

R$ 172.000,00

R$ 250,50

R$ 75.150,00

pousada padrão confortável em apartamento double (duas
camas box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
split quente-frio ou central com termostato individual); televisor
LCD/LED com canais a cabo; mini refrigerador abastecido
previamente; serviço de recepção 24h trilíngue (português,
espanhol e inglês); jogos de cama (percal 300 fios) e banho
completos, trocados todos os dias; cofre individual; secador de
cabelo disponível no quarto; cobertor e travesseiro extra
disponíveis no quarto; aquecimento central de água; internet
WiFi disponível em todo hotel (inclusa); mesa de trabalho
disponível no quarto; room service com comidas leves,
disponível 24h; banheiro privativo com box em vidro; área de
estacionamento e/ou manobrista; café da manhã buffet. A
distância

do

hotel

até

o

local

definido

para

o

evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
53

Apartamento/

800

Diária

Hospedagem 7 - Triple simples. Acomodação em hotel ou
pousada padrão simples em apartamento triple (três camas).
Requisitos mínimos do apartamento/hotel: limpeza impecável
do local, diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou
calefação); televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h
(acessível por telefone 24h); jogos de cama e banho completos,
trocados em dias alternados; cobertor e travesseiro extra
disponíveis sob solicitação; internet WiFi disponível em todo
hotel

(inclusa);

banheiro

privativo

com

box;

área

de

estacionamento e/ou manobrista; café da manhã incluso. A
distância

do

hotel

até

o

local

definido

para

o

evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
54

Apartamento/
Diária

300

Hospedagem 8 - Triple médio conforto. Acomodação em hotel
ou pousada padrão médio conforto em apartamento triple (três
camas box). Requisitos mínimos do apartamento/hotel: limpeza
impecável do local, diariamente; climatização (ar condicionado
quente-frio); televisor LCD/LED com canais a cabo; mini
refrigerador; serviço de recepção 24h; jogos de cama e banho
completos, trocados em dias alternados; secador de cabelo
disponível

sob

solicitação;

cobertor

e

travesseiro

extra

disponíveis sob solicitação; aquecimento central de água;
internet WiFi disponível em todo hotel (inclusa); mesa de
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trabalho disponível no quarto; room service com comidas leves,
disponível 24h; banheiro privativo com box em vidro; área de
estacionamento e/ou manobrista; café da manhã buffet. A
distância

do

hotel

até

o

local

definido

para

o

evento/compromisso deve ser de, no máximo, 10km.
55

Pessoa/diária

3000

Hospedagem 9 - Simples, por pessoa. Acomodação em hotel

R$ 46,00

R$ 138.000,00

R$ 10,40

R$ 4.160,00

R$ 13,50

R$ 54.000,00

ou pousada padrão simples em quartos para quatro, cinco ou
seis pessoas (sendo sempre uma cama por pessoa). Requisitos
mínimos do apartamento/hotel:

limpeza impecável do local,

diariamente; climatização (ventilador de teto e/ou calefação);
televisor; mini refrigerador; serviço de recepção 18h (acessível
por telefone 24h); jogos de cama e banho completos, trocados
em dias alternados; cobertor e travesseiro extra disponíveis sob
solicitação; internet WiFi disponível em todo hotel (inclusa);
banheiro privativo com box; área de estacionamento e/ou
manobrista; café da manhã incluso. A distância do hotel até o
local definido para o evento/compromisso deve ser de, no
máximo, 10km.
57

serviço/pesso

400

a

Lanche de intervalo em espaço físico locado 1 - Simples. Rol
mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite, petit four
(biscoito) salgado (em 2 variedades) e petit four doce (em 2
variedades). Quantidade aproximada por pessoa: 100g. Equipe
para serviço inclusa. A montagem das ilhas de alimentos e/ou
bebidas deverá estar concluída até 15min antes do horário de
serviço. Tolerância de espera pelos participantes do evento
antes da contagem do tempo de serviço: 15 minutos. Tempo de
serviço: 15 minutos. Fornecimento de toalhas (pretas, brancas
ou em outra cor a ser acordada com o IFSC) em perfeito
estado

de

limpeza

e

consevação,

além

de

mesas.

Fornecimento de material de serviço descartável (reciclável ou
biodegradável) ou reutilizável (cerâmica, vidro, metal etc.).
Material de apoio (bandejas, suportes etc.) em vidro, metal ou
madeira.

Serviço para ser utilizado exclusivamente com os

itens de "Locação de espaço físico para eventos".
58

serviço/pesso
a

4000

Lanche de intervalo em espaço físico locado 2 - Completo. Rol
mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite, refrigerante (2
variedades ao menos, cada qual com versões normal e
light/diet), suco de frutas, salgados assados (em 2 variedades,
podendo ser: pão-de-queijo, mini-croissant, empadinha, minipastel de forno ou equivalentes), salgado frio tipo minisanduíche ou wrap; bolos doces (2 variedades). No mínimo
uma das opções de salgado e uma das opções de doce
deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou
diabéticos, estando identificadas. Quantidade aproximada por
pessoa: 6 unidades. Equipe para serviço inclusa. A montagem
das ilhas de alimentos e/ou bebidas deverá estar concluída até
15min antes do horário de serviço. Tolerância de espera pelos
participantes do evento antes da contagem do tempo de
serviço:

15

minutos.

Tempo

de

serviço:

15

minutos.
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Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a ser
acordada com o IFSC) em perfeito estado de limpeza e
consevação, além de mesas. Fornecimento de material de
serviço descartável (reciclável ou biodegradável) ou reutilizável
(cerâmica, vidro, metal etc.). Material de apoio (bandejas,
suportes etc.) em vidro, metal ou madeira. Serviço para ser
utilizado exclusivamente com os itens de "Locação de espaço
físico para eventos".
59

serviço/pesso

300

a

Lanche de intervalo em espaço físico locado 3 - Natural. Rol

R$ 14,75

R$ 4.425,00

R$ 16,50

R$ 4.950,00

mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite semidesnatado,
suco natural, frutas laminadas (mamão, melão, maçã etc.) em 3
variedades ou como salada de frutas, petit four (biscoito)
integral salgado (em 2 variedades) e petit four doce. No mínimo
uma das opções de salgado e uma das opções de doce
deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou
diabéticos, estando identificadas. Quantidade aproximada por
pessoa: 8 unidades. Equipe para serviço inclusa. A montagem
das ilhas de alimentos e/ou bebidas deverá estar concluída até
15min antes do horário de serviço. Tolerância de espera pelos
participantes do evento antes da contagem do tempo de
serviço:

15

minutos.

Tempo

de

serviço:

20

minutos.

Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a ser
acordada com o IFSC) em perfeito estado de limpeza e
consevação, além de mesas. Material de serviço retornável
(copos, xícaras, talheres e pratos, podendo ser de vidro,
cerâmica ou metal) e guardanapos necessários para o serviço.
Quando o número de pessoas por serviço exceder 100
unidades é autorizada a utilização de materiais descartáveis,
desde que sejam recicláveis ou biodegradáveis. Material de
apoio (bandejas, suportes etc.) em vidro, metal ou madeira.
Serviço para ser utilizado exclusivamente com os itens de
"Locação de espaço físico para eventos".
60

serviço/pesso
a

300

Lanche de intervalo em espaço físico locado 4 - Especial. Rol
mínimo de produtos oferecidos: café, chá, leite, refrigerante (2
variedades ao menos, cada qual com versões normal e
light/diet), suco de frutas (2 variedades ao menos, sendo ao
menos

uma

não

adoçada

ou

light/diet,

devidamente

identificada), salgado assado (em 1 variedade, podendo ser:
pão-de-queijo, mini-croissant, empadinha, mini-pastel de forno
ou equivalente), canapés (2 variedades sendo uma cesta de
minipães ou torradinhas acompanhadas de pelo menos 1
pasta e outra um tipo de barquete, com sabor diferente da
pasta da torradinha),

bolos doces (2 variedades, sendo ao

menos uma com cobertura), salgados fritos (em 2 variedades).
No mínimo uma das opções de salgado e uma das opções de
doce deverá atender as restrições alimentares de celíacos e/ou
diabéticos, estando identificadas. Quantidade aproximada por
pessoa: 8 unidades. Equipe para serviço inclusa. A montagem
das ilhas de alimentos e/ou bebidas deverá estar concluída até
15min antes do horário de serviço. Tolerância de espera pelos
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participantes do evento antes da contagem do tempo de
serviço:

25

minutos.

Tempo

de

serviço:

30

minutos.

Fornecimento de toalhas (pretas, brancas ou em outra cor a ser
acordada com o IFSC) em perfeito estado de limpeza e
consevação, além de mesas.

Material de serviço retornável

(copos, xícaras, talheres e pratos, podendo ser de vidro,
cerâmica ou metal) e guardanapos necessários para o serviço.
Quando o número de pessoas por serviço exceder 100
unidades é autorizada a utilização de materiais descartáveis,
desde que sejam recicláveis ou biodegradáveis. Material de
apoio (bandejas, suportes etc.) em vidro, metal ou madeira.
Serviço para ser utilizado exclusivamente com os itens de
"Locação de espaço físico para eventos".
61

serviço/pesso

200

a

Lanche especial extendido em espaço físico locado. Rol

R$ 25,00

R$ 5.000,00

R$ 500,00

R$ 25.000,00

mínimo de produtos oferecidos: refrigerante (3 variedades ao
menos, cada qual com versões normal e light/diet), suco de
frutas (2 variedades ao menos, sendo ao menos uma não
adoçada ou light/diet, devidamente identificada), tábua de frios,
canapés (3 variedades sendo uma cesta de minipães ou
torradinhas acompanhadas de pelo menos 1 pasta e outros 2
tipos de barquete, com sabores diferente da pasta da
torradinha),

prato-quente (podendo ser risoto, penne com

lascas de carne, escondidinho ou equivalente), mini-doces
simples (2 variedades, podendo ser: brigadeiro, casadinho,
cajuzinho ou equivalentes). No mínimo uma das opções de
salgado e uma das opções de doce deverá atender às
restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando
identificadas. Quantidade aproximada por pessoa: 15 unidades.
Equipe para serviço inclusa. A montagem das ilhas de
alimentos e/ou bebidas deverá estar concluída até 15min antes
do horário de serviço. Tolerância de espera pelos participantes
do evento antes da contagem do tempo de serviço: 30 minutos.
Tempo de serviço: 1h. Fornecimento de toalhas (pretas,
brancas ou em outra cor a ser acordada com o IFSC) em
perfeito estado de limpeza e consevação, além de mesas.
Material de serviço retornável (copos, xícaras, talheres e pratos,
podendo ser de vidro, cerâmica ou metal) e guardanapos
necessários para o serviço. Quando o número de pessoas por
serviço exceder 100 unidades é autorizada a utilização de
materiais descartáveis, desde que sejam recicláveis ou
biodegradáveis. Material de apoio (bandejas, suportes etc.) em
vidro,

metal

ou

madeira.

Serviço

para

ser

utilizado

exclusivamente com os itens de "Locação de espaço físico
para eventos".
81

Diária/18h

50

Locação de espaço físico para eventos 1 - Sala Mínima.
Locação de sala com capacidade de até 50 pessoas (formato
auditório), 30 pessoas (formato escolar) ou 20 pessoas (formato
U) - com número proporcional de cadeiras/assentos, ar
condicionado, serviço de internet sem fio para todos os
participantes,

separação

acústica

em

relação

a

outros
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ambientes. Distância máxima do local a ser definido para o
evento não deve ser superior a 10km do Campus/Reitoria sede
do evento.
82

Diária/18h

30

Locação de espaço físico para eventos 2 - Sala Pequena.

R$ 565,00

R$ 16.950,00

R$ 1.135,50

R$ 45.420,00

R$ 3.500,00

R$ 35.000,00

Locação de sala com capacidade de até 150 pessoas (formato
auditório), 100 pessoas (formato escolar) ou 50 pessoas
(formato U) - com número proporcional de cadeiras/assentos,
ar condicionado, serviço de internet sem fio para todos os
participantes,

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. Mesa oficial com no
mínimo 8 lugares, toalha branca para a mesa de autoridades,
mesa para secretaria com toalha branca, mesa para recepção
com toalha branca, cadeiras para a mesa de autoridades
idênticas, estofadas, foyer coberto para no mínimo 100
pessoas. Água e copos de vidro para mesa de autoridades.
Distância máxima do local a ser definido para o evento não
deve ser superior a 10Km do Campus/Reitoria sede do evento.
83

Diária/ 18h

40

Locação de espaço físico para eventos 3 - Sala Média. Locação
de sala com capacidade de até 400 pessoas (formato
auditório) ou 250 pessoas (formato escolar) - com número
proporcional de cadeiras/assentos, ar condicionado, serviço de
internet sem fio para todos os participantes, 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. Mesa oficial com no mínimo 8 lugares, toalha branca
para a mesa de autoridades, mesa para secretaria com toalha
branca, mesa para recepção com toalha branca, cadeiras para
a mesa de autoridades idênticas, estofadas, foyer coberto para
no mínimo 200 pessoas. Água e copos de vidro para mesa de
autoridades. Distância máxima do local a ser definido para o
evento não deve ser superior a 10Km do Campus/Reitoria sede
do evento.

84

Diária/ 18h

10

Locação de espaço físico para eventos 4 - Sala Grande.
Locação de sala ou auditório com capacidade de até 800
pessoas (formato auditório) - com número proporcional de
cadeiras/assentos, ar condicionado, serviço de internet sem fio
para todos os participantes, 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. Mesa oficial
com no mínimo 8 lugares, toalha branca para a mesa de
autoridades, mesa para secretaria com toalha branca, mesa
para recepção com toalha branca, cadeiras para a mesa de
autoridades idênticas, estofadas, foyer coberto para no mínimo
400 pessoas. Água e copos de vidro para mesa de autoridades.
Distância máxima do local a ser definido para o evento não
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deve ser superior a 10Km do Campus/Reitoria sede do evento.
85

Diária/18h

5

Locação de espaço físico para eventos 5 - Sala Máxima.

R$ 7.491,00

R$ 37.455,00

R$ 1.900,00

R$ 19.000,00

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

Locação de sala ou auditório com capacidade superior a 800
pessoas (formato auditório) - com número proporcional de
cadeiras/assentos, ar condicionado, serviço de internet sem fio
para todos os participantes, 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. Mesa oficial
com no mínimo 8 lugares, toalha branca para a mesa de
autoridades, mesa para secretaria com toalha branca, mesa
para recepção com toalha branca, cadeiras para a mesa de
autoridades idênticas, estofadas, foyer coberto para no mínimo
200 pessoas. Água e copos de vidro para mesa de autoridades.
Distância máxima do local a ser definido para o evento não
deve ser superior a 10Km do Campus/Reitoria sede do evento.
86

Diária/18h

10

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

formandos/artistas;

que

possam

banheiros

em

ser

utilizadas

quantidade

pelos

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.
87

Diária/ 18h

10

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

formandos/artistas;

que

possam

banheiros

em

ser

utilizadas

quantidade

pelos

suficiente;

limpeza impecável (sem manchas nos assentos; sem cheiros
desagradáveis no ambiente - mofo, tinta etc.); foyer coberto
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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.
88

Diária/18h

10

Locação de espaço físico para formatura ou apresentação
cultural

3

-

Grande.

Locação

de

espaço

R$ 3.500,00

R$ 35.000,00

R$ 2,90

R$ 7.250,00

R$ 15,10

R$ 113.250,00

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

formandos/artistas;

que

possam

banheiros

em

ser

utilizadas

quantidade

pelos

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.
120

unidade

2500

Pin. Confecção de identificador de lapela (pin) em metal
fundido, tamanho máximo 2x2cm, corte especial, produzido por
eletro-foto corrosão, em metal leve, não oxidante, com baixo
relevo recortado e esmaltado. Impressão em 3 cores. Chapa
metálica

prata

ou

dourada,

conforme

autorização

de

fornecimento. Fecho tipo borboleta americano. Os pins deverão
vir embalados individualmente em sacos de veludo. Será
exigida amostra prévia da empresa. Arte fornecida pelo IFSC na
autorização do serviço. Deverá ser entregue amostra do
produto em até 10 dias corridos, a contar da Autorização de
Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O prazo para
entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da aprovação
da amostra.
150

Refeição/pes
soa

7500

Refeição 1 - Simples. Almoço ou jantar tipo buffet, servido em
restaurante fora do ambiente hoteleiro. Requisitos mínimos de
serviço: 2 opções de carne (uma vermelha e uma branca,
sendo no mínimo uma delas grelhada); uma massa com molho
servido à parte; 4 guarnições; 6 tipos de salada. Espaço
adequado para refeições contendo mesas, toalhas, talheres,
serviço de garçom, ar condicionado e copos de vidro. Opção
de refeição orgânica. Bebida inclusa: um refrigerante em lata
(350ml) ou suco natural (300ml) ou água (500ml). Quando
solicitado, a contratada deverá produzir tickets para facilitar a
distribuição das refeições, tamanho aproximado 2x4cm, 4x0
cores, em arte que será fornecida pelo IFSC. Os tickets deverão
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ser entregues ao gestor do evento com no mínimo 24h de
antecedência do horário agendado para o serviço. A refeição
DEVE ser servida a até 300m do Local de Trabalho apontado.
151

Refeição/pes

2500

soa

Refeição 2 - Especial. Almoço ou jantar tipo buffet, servido em

R$ 35,50

R$ 88.750,00

R$ 25,50

R$ 51.000,00

R$ 56,00

R$ 11.200,00

restaurante fora do ambiente hoteleiro. Requisitos mínimos de
serviço: 3 opções de carne de alto padrão (por exemplo: filé ao
molho madeira, filé de linguado grande à belle meuniere, filé de
peito de frango à cordon bleu); uma massa com duas opções
de molho, servidos à parte (por exemplo: molho de filé com
funghi,parisiense, quatro queijos, à matriciana); 5 guarnições
(arroz branco, arroz à grega, batata souté, farofa, batata palha);
8 tipos de salada (entre vegetais folhosos crus, frutas da
estação e vegetais cozidos), sobremesa individual. Espaço
adequado para refeições contendo mesas, toalhas, talheres,
serviço de garçom, ar condicionado e copos de vidro. Opção
de refeição orgânica. Bebida não alcóolica à vontade inclusa,
havendo no mínimo opção de refrigerante, suco natural e água.
A refeição DEVE ser servida a até 300m do Local de Trabalho
apontado.

152

Refeição/pes

2000

soa

Refeição em ambiente hoteleiro 1 - Simples. Almoço ou jantar
tipo buffet, servido em restaurante ecônomo de hotel ou
pousada. Requisitos mínimos de serviço: 2 opções de carne
(uma vermelha e uma branca, sendo no mínimo uma delas
grelhada); uma massa com molho servido à parte; 4
guarnições; 6 tipos de salada. Espaço adequado para refeições
contendo mesas, toalhas, talheres, serviço de garçom, ar
condicionado e copos de vidro. Opção de refeição orgânica.
Bebida inclusa: um refrigerante em lata (350ml) ou suco natural
(300ml) ou água (500ml). Quando solicitado, a contratada
deverá produzir tickets para facilitar a distribuição das
refeições, tamanho aproximado 2x4cm, 4x0 cores, em arte que
será fornecida pelo IFSC. Os tickets deverão ser entregues ao
gestor do evento com no mínimo 24h de antecedência do
horário agendado para o serviço.

153

Refeição/pes
soa

200

Refeição em ambiente hoteleiro 2 - Especial. Almoço ou jantar
tipo buffet, servido em restaurante ecônomo de hotel ou
pousada. Requisitos mínimos de serviço: 3 opções de carne de
alto padrão (por exemplo: filé ao molho madeira, filé de
linguado grande à belle meuniere, filé de peito de frango à
cordon bleu); uma massa com duas opções de molho, servidos
à parte (por exemplo: molho de filé com funghi,parisiense,
quatro queijos, à matriciana); 5 guarnições (arroz branco, arroz
à grega, batata souté, farofa, batata palha); 8 tipos de salada
(entre vegetais folhosos crus, frutas da estação e vegetais
cozidos),

sobremesa

individua.

Espaço

adequado

para

refeições contendo mesas, toalhas, talheres, serviço de
garçom, ar condicionado e copos de vidro. Opção de refeição
orgânica. Bebida não alcóolica à vontade inclusa, havendo no
mínimo opção de refrigerante, suco natural e água. Quando
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solicitado, a contratada deverá produzir tickets para facilitar a
distribuição das refeições, tamanho aproximado 2x4cm, 4x0
cores, em arte que será fornecida pelo IFSC. Os tickets deverão
ser entregues ao gestor do evento com no mínimo 24h de
antecedência do horário agendado para o serviço.
160

Serviço/4h

200

Serviço de Sala. Fornecimento de café, leite e chá para

R$ 13,00

R$ 2.600,00

R$ 9,00

R$ 4.500,00

R$ 3,80

R$ 38.000,00

eventos. Fornecimento de café/chá/leite (em garrafas térmicas
de 1,8 litros ou câmbros de 4,5 litros), com copos/xícaras
retornáveis (cerâmica, vidro ou outro), açúcar, adoçante e
mexedores. Reposição constante para atendimento de 50
pessoas.
162

Unidade

500

Squeeze metálico 500ml. Garrafa tipo "squeeze" de alumínio.
Cor a definir na Autorização de Fornecimento e gravação de
arte a laser em 3 cores (arte a ser fornecida pelo IFSC). Tampa
plástica com cor a ser definida na autorização do fornecimento.
Dimensões aproximadas: altura 20cm e largura (diâmetro) 7cm.
Deverá ser entregue amostra do produto em até 10 dias
corridos, a contar da Autorização de Fornecimento/Arte (o que
ocorrer por último). O prazo para entrega do pedido é de 20
dias corridos, a contar da aprovação da amostra.

163

unidade

10000

Squeeze plástico 300ml. Garrafa tipo "squeeze" de material
polietileno. Cor a definir na Autorização de Fornecimento (a cor
da tampa pode ser diferente da cor do corpo). Aplicação de
arte em 3 cores (arte a ser fornecida pelo IFSC). Dimensões:
altura 15,5cm e largura (diâmetro) 6,10cm. Deverá ser entregue
amostra do produto em até 10 dias corridos, a contar da
Autorização de Fornecimento/Arte (o que ocorrer por último). O
prazo para entrega do pedido é de 20 dias corridos, a contar da
aprovação da amostra.

TOTAL

VALOR TOTAL DO ANEXO II DA ATA

R$ 1.318.194,00

R$ 1.318.194,00
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