
Dispensa eletrônica 13/2022
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ

Objeto: Contratação de criação, produção, distribuição e impulsionamento de campanha para emissoras de rádio
paranaenses, assim como para as redes sociais, visando a divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e
Urbanista de 2022, que é celebrado na data de 15 de dezembro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e
exigências estabelecidas neste instrumento.Aviso de Desp. Eletrônica e seus anexos é documento consta todos os
dados para orçamentos.(PROC CONTRATAÇÃO SUSPENSO)

Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social. para a criação, produção, distribuição e
impulsionamento de campanha para emissoras de rádio paranaenses, assim como para as redes sociais, visando a
divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2022, que é celebrado na data de 15 de dezembro,
nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação
Direta e seus anexos. Ou seja Contratação de campanha para divulgar a importância do Arquiteto e Urbanista na
sociedade em comemoração ao seu dia 15/12. (prazo de execução dos serviços é contato do inicio da vigência do
contrato ate entrega final do relatório do resultado da campanha, sendo que a mesma tem que ser executada nas
datas do dia do arquiteto conforme consta no aviso e seus anexos).

UNIDADE
1

Anulado e Homologado
R$ 47.340,3000

Quantidade:

Situação:

Propostas do item 1

41.455.879/0001-43 - BECKA COMUNICACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 47.340,3000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social. para a criação, produção,
distribuição e impulsionamento de campanha para emissoras de rádio paranaenses, assim como para as redes
sociais, visando a divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2022

34.759.319/0001-17 - GG MARKETING, PROMOCOES E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 47.340,3000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social. para a criação, produção,
distribuição e impulsionamento de campanha para emissoras de rádio paranaenses, assim como para as redes
sociais, visando a divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2022, que é celebrado na data
de 15 de dezembro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Ou seja Contratação de campanha para divulgar a importância do
Arquiteto e Urbanista na sociedade em comemoração ao seu dia 15/12. (prazo de execução dos serviços é contato
do inicio da vigência do contrato ate entrega final do relatório do resultado da campanha, sendo que a mesma
tem que ser executada nas datas do dia do arquiteto conforme consta no aviso e seus anexos).

Item 1 - Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social.

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 24/11/2022 10:31:57 até 30/11/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 30/11/2022 08:00:00 até 30/11/2022 14:30:00
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Propostas do item 1

18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 47.340,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social. para a criação, produção,
distribuição e impulsionamento de campanha para emissoras de rádio paranaenses, assim como para as redes
sociais, visando a divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2022, que é celebrado na data
de 15 de dezembro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Ou seja Contratação de campanha para divulgar a importância do
Arquiteto e Urbanista na sociedade em comemoração ao seu dia 15/12. (prazo de execução dos serviços é contato
do inicio da vigência do contrato ate entrega final do relatório do resultado da campanha, sendo que a mesma
tem que ser executada nas datas do dia do arquiteto conforme consta no aviso e seus anexos).

14.930.616/0001-76 - KAHI SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 47.340,3000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada:  Contratação de Agência de Publicidade para a criação, produção, distribuição e
impulsionamento de campanha para emissoras de rádio paranaenses, assim como para as redes sociais, visando a
divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2022, que é celebrado na data de 15 de
dezembro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

43.171.946/0001-23 - VALECI PUBLICIDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 47.340,3000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social. para a criação, produção,
distribuição e impulsionamento de campanha para emissoras de rádio paranaenses, assim como para as redes
sociais, visando a divulgação da comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista de 2022, que é celebrado na data
de 15 de dezembro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Ou seja Contratação de campanha para divulgar a importância do
Arquiteto e Urbanista na sociedade em comemoração ao seu dia 15/12. (prazo de execução dos serviços é contato
do inicio da vigência do contrato ate entrega final do relatório do resultado da campanha, sendo que a mesma
tem que ser executada nas datas do dia do arquiteto conforme consta no aviso e seus anexos).

Lances do item 1
R$ 47.330,000030/11/2022 08:47:51 14.930.616/0001-76
R$ 47.320,000030/11/2022 12:21:34 34.759.319/0001-17
R$ 47.310,000030/11/2022 14:20:19 34.759.319/0001-17
R$ 47.000,000030/11/2022 14:29:39 41.455.879/0001-43
R$ 46.800,000030/11/2022 14:29:54 34.759.319/0001-17
R$ 46.500,000030/11/2022 14:29:58 14.930.616/0001-76

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

30/11/2022 14:30:01

Enviado pelo sistema:
O item 1 foi anulado pelo comprador. Motivo: Devido a impugnação encaminhada ao qual gerou um
questionamento pelo CAU/PR ao TCU que não teve retorno, assim foi suspenso o processo a algumas semanas,
porem somente agora o sistema permite o Cancelamento. Não se tem mais prazo para contratação e execução em

30/11/2022 16:22:23
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 30/11/2022 14:30:01

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 30/11/2022 14:30:01

Anulação - Devido a impugnação encaminhada ao qual gerou um questionamento pelo
CAU/PR ao TCU que não teve retorno, assim foi suspenso o processo a algumas
semanas, porem somente agora o sistema permite o Cancelamento. Não se tem mais
prazo para contratação e execução em tempo hábil..

30/11/2022 16:22:23

Homologação - Item homologado. 30/11/2022 16:29:17

Mensagens do chat do item 1

tempo hábil..

Mensagens do chat da dispensa 13/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:30.
Mantenham-se conectados.

30/11/2022 08:00:06

Enviado pelo sistema:
Bom dia senhores, como podem observar desde alguns dias atrás este processo está suspenso no PNCP e no site do
CAU/PR.

30/11/2022 08:01:55

Enviado pelo sistema:
PORÉM  COMO O SSITEMA NÃO ME PERMITE FAZR NADA APÓS PUBLICADO SOMENTE ALTERAR
DATA E MUDAR OBSERVAÇÕES, ESTOU AGUARDANDO ATÉ  A DATA DE HOJE PARA REALIZAR O
CANCELAMENTO DO PROCESSO, DIVIDO A NÃO TERMOS MAIS TEMPO UTIL PARA
CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO NA DATA NECESSARIA, COMO É UM PROCESSO PARA UMA DAT
ESPECIFICA NO INICIO DO MES DE DEZEMBRO.

30/11/2022 08:03:52

Enviado pelo sistema:
Agradeço a todos que apresentaram propostas, porém assim que o sistema permitir o mesmo será cancelado por
não mais ter interesse publico.

30/11/2022 08:05:11

Enviado pelo sistema:
A ocorrência se deu por um pedido de impugnação encaminhado pelo SINDICATO das empresas de publicidade
do Paraná, o que gerou a suspensão e encaminhamento de questionamento ao TCU por nossa parte devido a
modalidade que estavamos utilizando para contratação, o qual não nos deu retorno até a data de hoje. Com isto o
prazo máximo para contratação se expirou. Se tiverem interesse no documento do sindicato está publicado no
portal da transparência.

30/11/2022 08:11:21

Enviado pelo sistema:
do CAU/PR

30/11/2022 08:11:26

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

30/11/2022 14:35:39

Enviado pelo sistema:
Senhores infelizmente como já informado este processo ser´a cancelado, mas agradeço a participação dos senhores.

30/11/2022 14:37:20

Enviado pelo sistema:
Devido a impugnação encaminhada ao qual gerou um questionamento pelo CAU/PR ao TCU que não teve
retorno, assim foi suspenso o processo a algumas semanas, porem somente agora o sistema permite o

30/11/2022 16:22:56
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Eventos da dispensa 13/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 30/11/2022 08:00:06

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 30/11/2022 14:35:39

Mensagens do chat da dispensa 13/2022

Cancelamento. Não se tem mais prazo para contratação e execução em tempo hábil.
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