
REPUBLICAÇÃO 
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 

PROCESSO N. 10.00291/2020
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO, tendo em vista o
princípio da publicidade e moralidade estatuídos no caput do art.
37  da  Constituição  da  República  de  1988  e,  em  atendimento  a
solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB,
por  meio  deste,  CONVIDA  OS  INTERESSADOS  que  atuem  no RAMO  DE
ATIVIDADE PERTINENTE, para apresentarem COTAÇÃO DE PREÇOS visando
subsidiar a contratação fundamentada no art. 4º da Lei Federal nº
13.979/2020,  tendo  em  vista  situação  emergencial,  devidamente
justificada no Projeto Básico elaborado pela Secretaria Municipal
de Serviços Básicos nos autos do Processo n. 10.00291/2020.

1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para execução de desinfecção
através de sanitização contra o COVID  – 19  (Coronavírus), nos
pontos públicos de responsabilidade desta Prefeitura (MERCADOS,
FEIRAS  LIVRES,  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  UNIDADES  DE  PRONTO
ATENDIMENTO, ABRIGOS, PARADAS DE ÔNIBUS ENTRE OUTROS DENTRO DO
MUNICÍPIO  DE  PORTO VELHO), em que  haja aglomerações,  além dos
locais que deverão receber grande rotatividade de pessoas após o
período  de  quarentena,  por  um  período  de  30  (TRINTA)  dias,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas
no Projeto Básico. 

2. DO LOCAL DE RETIRADA DO PROJETO BÁSICO
O  projeto  básico  na  íntegra  está  disponível  para  consulta  e
download  pelos  interessados  em  www.portovelho.ro.gov.br ou  na
Superintendência Municipal de Licitações – SML.

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 
Visando o atendimento das exigências contidas na legislação e,
para atendimento das demandas da Administração, os interessados em
contratar os serviços deverão apresentar os seguintes documentos: 

I. Os documentos de qualificação técnica exigidos no item 13 do
Projeto Básico;

II. Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente
apresentação de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos



Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação  de  Certidão Negativa de Tributos Municipais,
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio
ou sede da proponente;

c) Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação  da  Certidão  de  débitos  relativos  a  tributos
Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  abrangendo  as
contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade;

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação  de  certidão  negativa  fornecida  pelo  órgão
competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º
de maio de 1943.

III.Declaração  de  que  não  possui,  em  nosso quadro  de  pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de
14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

4. DA FORMA E PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
As  interessadas  em  contratar  deverão  encaminhar,
impreterivelmente,  em  razão  da  essencialidade dos  serviços,  os
documentos  acima  listados,  em  envelopes  lacrados,  para  o
Departamento  de  Cotações  da  Superintendência Municipal  de
Licitações, localizado na  Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar,
Bairro São Cristóvão - CEP: 76.804-022, até 12h (horário local),
de 27.04.2020  .   

5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
A abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública,  aberta  a
participação  de  eventuais  interessados,  às  12h30min  (horário
local), de 27.04.2020, na Superintendência Municipal de Licitações
– SML, no endereço mencionado no item 4 deste instrumento. 

Os  interessados  em  acompanhar  os  trabalhos  somente  poderão
adentrar ao prédio da  SML  com utilização de máscara, conforme
disposto no art. 12, §2º do Decreto Estadual nº 24.961 de 17 de
abril de 2020.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
Mais informações pelos telefones para contato (69) 3901-3639, (69)
3901-3069 e (69) 99214 7799 ou pelo e-mail: sml.cota  ca  o@gmai  l.com  .



 Porto Velho, 23 de abril de 2020.

GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI 
Superintendente Municipal de Licitações


