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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

ITEM
DESCRIÇÃO UND.

PEDIDO
MÍNIMO

QUANT. A
REGISTRAR 

01

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 04
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costa com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”,  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED”,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  35  cm,
Comprimento 42 cm, Manga medindo 13 cm,
Gola redonda, com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência.

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (elanca
com 270 g/m) na cor azul royal (pantone
19-4150  TPX);  Elástico  total;  Logomarca
do Município de Porto Velho, em colorido
do lado esquerdo da perna, medindo 09 cm
altura  x  08  cm  largura  em  Silkscreen;
Friso  lateral  na  cor  amarela  ouro
(pantone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm já
aplicado  e no mesmo material e gramatura
do tecido da bermuda; Cintura: Altura 29
cm;  Altura  cava  14  cm;  Altura  quadril
15,5 cm; Altura gancho 20,5 cm; Altura
entre as pernas 11,5 cm. E conforme anexo
III do termo de referência.

CONJ 1.000 2.953

02 CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 06
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas, com tecidos em
67% poliéster e33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito
esquerdo,medindo 09X08 cm e costas com os
dizeres:  “Secretaria  Municipal  de
Educação”  em  semicírculo  na  parte
superior  e  na  parte  inferior:  SEMED”,
medindo 15X17 cm em Silkscreen; Medidas
do Busto: 36 cm, Comprimento 46 cm, Manga
medindo  14  cm,  Gola  redonda,  com  viés

CONJ 5.000 10.167
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tipo ribana 65% poliester, 33% viscose,
2% elastano na cor azul, medindo 1,5 cm.
E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (elanca)
na  cor  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX);Elástico  total;  Logomarca  do
Município de Porto Velho, em colorido do
lado  esquerdo  da  perna,  medindo  09  cm
altura  x  08  cm  largura  em  Silkscreen;
Friso  lateral  na  cor  amarela  ouro
(pantone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm já
aplicado  e no mesmo material e gramatura
do tecido da bermuda;  Cintura: Altura 31
cm;  Altura  cava  15  cm;  Altura  quadril
16,5 cm; Altura gancho 21,5 cm; Altura
entre as pernas 13 cm. E conforme anexo
III do termo de referência.

03

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 08
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo
ouro(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés
azul royal (pantone 19-4150 TPX) medindo
1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos
em 67% poliéster e 33% viscose; Logomarca
da Prefeitura do Município de Porto velho
em colorido, na altura do peito esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  40  cm,
Comprimento  51cm,  Manga  medindo  16cm,
Gola redonda,  com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência. 

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (helanca
com 270m/g) na cor azul royal  (pantone
19-4150  TPX);  Elástico  total;  Logomarca
do Município de Porto Velho, em colorido
do lado esquerdo da perna, medindo 09 cm
altura  x  08  cm  largura  em  Silkscreen;
Friso  lateral  na  cor  amarela  ouro
(pantone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm já
aplicado  e no mesmo material e gramatura
do tecido da bermuda; Cintura: Altura 35
cm;  Altura  cava  16  cm;  Altura  quadril
17,5 cm; Altura gancho 22,5 cm; Altura
entre as pernas 15,5 cm. E conforme anexo
III do termo de referência.

CONJ 7.000 13.893

04

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 10
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal  (pantone  19-4150  TPX)medindo  1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
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colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  42cm,
Comprimento 53 cm, Manga medindo 18 cm,
Gola redonda,  com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência. 

Bermuda unissex 100% poliéster (Helanca)
na cor azul royal (pantone 19-4150 TPX);
Elástico total; Logomarca do Município de
Porto Velho, em colorido do lado esquerdo
da perna, medindo 09 cm altura x 08 cm
largura em Silkscreen; Friso lateral na
cor  amarela  ouro  (pantone  15-0955  TX,
medindo 2,00 cm já aplicado e no mesmo
material  e  gramatura  do  tecido  da
bermuda;  Cintura:  Altura  37  cm;  Altura
cava  17  cm;  Altura  quadril  17,5  cm;
Altura gancho 22,5 cm; Altura entre as
pernas  17  cm.  E  conforme  anexo  III  do
termo de referência.

CONJ 7.500 14.899

05

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 12 ANOS: Camisa
com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal  (pantone  19-4150  TPX)medindo  1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  47  cm,
Comprimento 63 cm, Manga medindo 20 cm,
Gola redonda,  com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência.

UNID 3.500 6.366

06

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 14 ANOS: Camisa
com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX); medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm;
Medidas do Busto: 47 cm, Comprimento 63
cm, Manga medindo 20 cm, Gola redonda,
com viés tipo ribana 65% poliester, 33%
viscose, 2% elastano na cor azul, medindo

UNID 400 792
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1,5 cm. E conforme anexo III do termo de
referência.

07

UNIFORME  ESCOLAR,  TAMANHO  M  (8°  e  9°
ANO): 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm;
Medidas  do  Busto:  56  cm,  Comprimento
71cm, Manga medindo 24cm, Gola redonda,
com viés tipo ribana 65% poliester, 33%
viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5 cm. E conforme anexo III do termo de
referência.

UNID 250 457

08

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO M (CAMISA EJA):
Camisa EJA com mangas curtas em malha PV
(poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX), medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas; Com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto Velho em
colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo: 09X08 cm e costas com os dizeres
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior  SEMED  e  EJA,  medindo  15,50X17
cm; Medidas do busto 56 cm, Comprimento
71 cm; Manga medindo 23 cm Gola redonda,
com viés tipo ribana 65% poliester, 33%
viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5 cm. E conforme anexo III do termo de
referência.

UNID 150 294

09

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO G (CAMISA EJA):
Camisa EJA com mangas curtas em malha PV
(poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 25 cm
e viés azul, medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; Com tecidos em 67% poliéster
e 33% viscose; Logomarca da Prefeitura do
Município de Porto Velho em colorido, na
altura do peito esquerdo, medindo: 09X08
cm e costas com os dizeres “Secretaria
Municipal de Educação” em semicírculo na
parte superior e na parte inferior SEMED
e EJA, medindo 15,50X17 cm; Medidas do
busto  58  cm,  comprimento  73  cm;  Manga
medindo 25cm; Gola redonda com viés tipo
ribana  65%  poliester,  33%  viscose,  2%
elastano na cor azul, medindo 1,5 cm. E
conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

UNID 300 501

10
UNIFORME  ESCOLAR,  TAMANHO  GG  (CAMISA
EJA): 300 501
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Camisa EJA com mangas curtas em malha PV
(poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 27 cm
e viés azul, medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; Com tecidos em 67% poliéster
e 33% viscose; Logomarca da Prefeitura do
Município de Porto Velho em colorido, na
altura do peito esquerdo, medindo: 09X08
cm e costas com os dizeres “Secretaria
Municipal de Educação” em semicírculo na
parte superior e na parte inferior SEMED
e EJA, medindo 15,50X17 cm; Medidas do
busto  61  cm,  Comprimento  75  cm;  Manga
medindo 27 cm; Gola redonda com viés tipo
ribana  65%  poliester,  33%  viscose,  2%
elastano na cor azul, medindo 1,5 cm. E
conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

UNID

11

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 06
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas, com tecidos em
67% poliéster e33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito
esquerdo,medindo 09X08 cm e costas com os
dizeres:  “Secretaria  Municipal  de
Educação”  em  semicírculo  na  parte
superior  e  na  parte  inferior:  SEMED”,
medindo 15X17 cm em Silkscreen; Medidas
do Busto: 36 cm, Comprimento 46 cm, Manga
medindo  14  cm,  Gola  redonda,  com  viés
tipo ribana 65% poliester, 33% viscose,
2% elastano na cor azul, medindo 1,5 cm.
E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (elanca)
na  cor  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX);Elástico  total;  Logomarca  do
Município de Porto Velho, em colorido do
lado  esquerdo  da  perna,  medindo  09  cm
altura  x  08  cm  largura  em  Silkscreen;
Friso  lateral  na  cor  amarela  ouro
(pantone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm já
aplicado  e no mesmo material e gramatura
do tecido da bermuda;  Cintura: Altura 31
cm;  Altura  cava  15  cm;  Altura  quadril
16,5 cm; Altura gancho 21,5 cm; Altura
entre as pernas 13 cm. E conforme anexo
III do termo de referência.

CONJ 10 17

12

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 08
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo
ouro(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés
azul royal (pantone 19-4150 TPX) medindo

CONJ 15 27
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1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos
em 67% poliéster e 33% viscose; Logomarca
da Prefeitura do Município de Porto velho
em colorido, na altura do peito esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  40  cm,
Comprimento  51cm,  Manga  medindo  16cm,
Gola redonda,  com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência. 

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (helanca
com 270m/g) na cor azul royal  (pantone
19-4150  TPX);  Elástico  total;  Logomarca
do Município de Porto Velho, em colorido
do lado esquerdo da perna, medindo 09 cm
altura  x  08  cm  largura  em  Silkscreen;
Friso  lateral  na  cor  amarela  ouro
(pantone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm já
aplicado  e no mesmo material e gramatura
do tecido da bermuda; Cintura: Altura 35
cm;  Altura  cava  16  cm;  Altura  quadril
17,5 cm; Altura gancho 22,5 cm; Altura
entre as pernas 15,5 cm. E conforme anexo
III do termo de referência. 

13

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 10
ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal  (pantone  19-4150  TPX)medindo  1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  42cm,
Comprimento 53 cm, Manga medindo 18 cm,
Gola redonda,  com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência. 
Bermuda unissex 100% poliéster (Helanca)
na cor azul royal (pantone 19-4150 TPX);
Elástico total; Logomarca do Município de
Porto Velho, em colorido do lado esquerdo
da perna, medindo 09 cm altura x 08 cm
largura em Silkscreen; Friso lateral na
cor  amarela  ouro  (pantone  15-0955  TX,
medindo 2,00 cm já aplicado  e no mesmo
material  e  gramatura  do  tecido  da
bermuda;  Cintura:  Altura  37  cm;  Altura
cava  17  cm;  Altura  quadril  17,5  cm;
Altura gancho 22,5 cm; Altura entre as
pernas  17  cm.  E  conforme  anexo  III  do
termo de referência.

CONJ 5
11
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14

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 12
ANOS: (EDUCAÇÃO INTEGRAL): 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose); Corpo na cor amarelo ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5
cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em
67% poliéster e 33% viscose; Logomarca da
Prefeitura do Município de Porto velho em
colorido,  na  altura  do  peito  esquerdo,
medindo 09X08 cm e costas com os dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo na parte superior e na parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  47  cm,
Comprimento 63 cm, Manga medindo 20 cm,
Gola redonda,  com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na
cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E  conforme
anexo III do termo de referência.
Bermuda unissex  100%  poliéster  (elanca)
na cor azul royal (pantone 19-4150 TPX);
Elástico total; Logomarca do Município de
Porto Velho, em colorido do lado esquerdo
da perna, medindo 09 cm altura x 08 cm
largura;  Friso  lateral  na  cor  amarela
ouro (pantone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm
já  aplicado   e  no  mesmo  material  e
gramatura do tecido da bermuda; Cintura:
Altura 39 cm; Altura cava 18 cm; Altura
quadril  17,5  cm;  Altura  gancho  23  cm;
Altura  entre  as  pernas  19,5  cm.  E
conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

CONJ 3 05
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
PREÇOS DE REFERÊNCIA

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 04 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costa  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação”, em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED”,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  35  cm,
Comprimento 42 cm, Manga medindo 13 cm, Gola
redonda, com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda unissex 100% poliéster (elanca com 270
g/m) na cor azul royal (pantone 19-4150 TPX);
Elástico total; Logomarca do Município de Porto
Velho, em colorido do lado esquerdo da perna,
medindo  09  cm  altura  x  08  cm  largura  em
Silkscreen; Friso lateral na cor amarela ouro
(pantone  15-0955  TX,  medindo  2,00  cm  já
aplicado  e no mesmo material e gramatura do
tecido  da  bermuda;  Cintura:  Altura  29  cm;
Altura  cava  14  cm;  Altura  quadril  15,5  cm;
Altura gancho 20,5 cm; Altura entre as pernas
11,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

CONJ 2.215 35,16 77.879,40

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

2 CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 04 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costa  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação”, em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED”,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  35  cm,
Comprimento 42 cm, Manga medindo 13 cm, Gola

CONJ 738 35,16 25.948,08
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redonda, com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda unissex 100% poliéster (elanca com 270
g/m) na cor azul royal (pantone 19-4150 TPX);
Elástico total; Logomarca do Município de Porto
Velho, em colorido do lado esquerdo da perna,
medindo 09 cm altura x 08 cm largura em Silks-
creen; Friso lateral na cor amarela ouro (pan-
tone 15-0955 TX, medindo 2,00 cm já aplicado  e
no mesmo material e gramatura do tecido da ber-
muda; Cintura: Altura 29 cm; Altura cava 14 cm;
Altura quadril 15,5 cm; Altura gancho 20,5 cm;
Altura entre as pernas 11,5 cm. E conforme ane-
xo III do termo de referência.

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

3

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 06 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas, com tecidos em 67% poliéster e33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED”,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  36  cm,
Comprimento 46 cm, Manga medindo 14 cm, Gola
redonda, com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda unissex 100% poliéster (elanca) na cor
azul  royal  (pantone  19-4150  TPX);Elástico
total; Logomarca do Município de Porto Velho,
em colorido do lado esquerdo da perna, medindo
09 cm altura x 08 cm largura em Silkscreen;
Friso lateral na cor amarela ouro (pantone 15-
0955 TX, medindo 2,00 cm já aplicado  e no
mesmo  material  e  gramatura  do  tecido  da
bermuda;  Cintura: Altura 31 cm; Altura cava 15
cm; Altura quadril 16,5 cm; Altura gancho 21,5
cm; Altura entre as pernas 13 cm. E conforme
anexo III do termo de referência.

CONJ 7908 35,40 279.943,20

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

4 CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 06 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas, com tecidos em 67% poliéster e33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em

CONJ 2259 35,40 79.968,60
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semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED”,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  36  cm,
Comprimento 46 cm, Manga medindo 14 cm, Gola
redonda, com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda unissex 100% poliéster (elanca) na cor
azul  royal  (pantone  19-4150  TPX);Elástico
total; Logomarca do Município de Porto Velho,
em colorido do lado esquerdo da perna, medindo
09 cm altura x 08 cm largura em Silkscreen;
Friso lateral na cor amarela ouro (pantone 15-
0955 TX, medindo 2,00 cm já aplicado  e no
mesmo  material  e  gramatura  do  tecido  da
bermuda;  Cintura: Altura 31 cm; Altura cava 15
cm; Altura quadril 16,5 cm; Altura gancho 21,5
cm; Altura entre as pernas 13 cm. E conforme
anexo III do termo de referência.

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

5

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 08 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo
ouro(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal  (pantone  19-4150  TPX) medindo  1,5  cm;
Gramatura  170  gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e  33%  viscose;  Logomarca  da
Prefeitura  do  Município  de  Porto  velho  em
colorido, na altura do peito esquerdo, medindo
09X08 cm e costas com os dizeres: “Secretaria
Municipal de Educação” em semicírculo na parte
superior e na parte inferior: SEMED, medindo
15X17 cm em Silkscreen; Medidas do Busto: 40
cm, Comprimento 51cm, Manga medindo 16cm, Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência. 

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (helanca  com
270m/g)  na  cor  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX); Elástico total; Logomarca do Município de
Porto Velho, em colorido do lado esquerdo da
perna, medindo 09 cm altura x 08 cm largura em
Silkscreen; Friso lateral na cor amarela ouro
(pantone  15-0955  TX,  medindo  2,00  cm  já
aplicado  e no mesmo material e gramatura do
tecido  da  bermuda;  Cintura:  Altura  35  cm;
Altura  cava  16  cm;  Altura  quadril  17,5  cm;
Altura gancho 22,5 cm; Altura entre as pernas
15,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

CONJ 11.644 35,56 414.060,64

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

6
CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 08 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo CONJ 2249 35,56 79.974,44
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ouro(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal  (pantone  19-4150  TPX) medindo  1,5  cm;
Gramatura  170  gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e  33%  viscose;  Logomarca  da
Prefeitura  do  Município  de  Porto  velho  em
colorido, na altura do peito esquerdo, medindo
09X08 cm e costas com os dizeres: “Secretaria
Municipal de Educação” em semicírculo na parte
superior e na parte inferior: SEMED, medindo
15X17 cm em Silkscreen; Medidas do Busto: 40
cm, Comprimento 51cm, Manga medindo 16cm, Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência. 

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (helanca  com
270m/g)  na  cor  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX); Elástico total; Logomarca do Município de
Porto Velho, em colorido do lado esquerdo da
perna, medindo 09 cm altura x 08 cm largura em
Silkscreen; Friso lateral na cor amarela ouro
(pantone  15-0955  TX,  medindo  2,00  cm  já
aplicado  e no mesmo material e gramatura do
tecido  da  bermuda;  Cintura:  Altura  35  cm;
Altura  cava  16  cm;  Altura  quadril  17,5  cm;
Altura gancho 22,5 cm; Altura entre as pernas
15,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

7

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 10 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX)medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen; Medidas do Busto: 42cm, Comprimento
53 cm, Manga medindo 18 cm, Gola redonda, com
viés tipo ribana 65% poliester, 33% viscose, 2%
elastano  na  cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E
conforme anexo III do termo de referência. 

Bermuda unissex 100% poliéster (Helanca) na cor
azul royal (pantone 19-4150 TPX); Elástico to-
tal; Logomarca do Município de Porto Velho, em
colorido do lado esquerdo da perna, medindo 09
cm altura x 08 cm largura em Silkscreen; Friso
lateral na cor amarela ouro  (pantone 15-0955
TX, medindo 2,00 cm já aplicado e no mesmo ma-
terial e gramatura do tecido da bermuda; Cintu-
ra: Altura 37 cm; Altura cava 17 cm; Altura
quadril 17,5 cm; Altura gancho 22,5 cm; Altura
entre as pernas 17 cm. E conforme anexo III do
termo de referência.

CONJ 12676 35,98 456.082,48
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PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

8

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 10 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX)medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen; Medidas do Busto: 42cm, Comprimento
53 cm, Manga medindo 18 cm, Gola redonda, com
viés tipo ribana 65% poliester, 33% viscose, 2%
elastano  na  cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E
conforme anexo III do termo de referência. 

Bermuda unissex 100% poliéster (Helanca) na cor
azul royal (pantone 19-4150 TPX); Elástico to-
tal; Logomarca do Município de Porto Velho, em
colorido do lado esquerdo da perna, medindo 09
cm altura x 08 cm largura em Silkscreen; Friso
lateral na cor amarela ouro  (pantone 15-0955
TX, medindo 2,00 cm já aplicado e no mesmo ma-
terial e gramatura do tecido da bermuda; Cintu-
ra: Altura 37 cm; Altura cava 17 cm; Altura
quadril 17,5 cm; Altura gancho 22,5 cm; Altura
entre as pernas 17 cm. E conforme anexo III do
termo de referência.

CONJ 2223 35,98 79.983,54

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

9

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 12 ANOS: Camisa com
mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Corpo
na  cor  amarelo  ouro  (pantone  15-0955  TPX);
Mangas  e  viés  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX)medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com
tecidos  em  67%  poliéster  e  33%  viscose;
Logomarca da Prefeitura do Município de Porto
velho em colorido, na altura do peito esquerdo,
medindo  09X08  cm  e  costas  com  os  dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  47  cm,
Comprimento 63 cm, Manga medindo 20 cm, Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

UNID 4775 36,18 172.759,50

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

10 UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 12 ANOS: Camisa com
mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Corpo
na  cor  amarelo  ouro  (pantone  15-0955  TPX);
Mangas  e  viés  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX)medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com
tecidos  em  67%  poliéster  e  33%  viscose;
Logomarca da Prefeitura do Município de Porto
velho em colorido, na altura do peito esquerdo,

UNID 1591 36,18 57.562,38
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medindo  09X08  cm  e  costas  com  os  dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  47  cm,
Comprimento 63 cm, Manga medindo 20 cm, Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

11

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 14 ANOS: Camisa com
mangas curtas em malha PV (Poliviscose); Corpo
na  cor  amarelo  ouro  (pantone  15-0955  TPX);
Mangas e viés azul royal (pantone 19-4150 TPX);
medindo  1,5  cm;  Gramatura  170  gramas;  com
tecidos  em  67%  poliéster  e  33%  viscose;
Logomarca da Prefeitura do Município de Porto
velho em colorido, altura do peito esquerdo,
medindo  09X08  cm  e  costas  com  os  dizeres:
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior: SEMED, medindo 15X17 cm; Medidas do
Busto: 47 cm, Comprimento 63 cm, Manga medindo
20 cm, Gola redonda, com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na  cor
azul, medindo 1,5 cm. E conforme anexo III do
termo de referência.

UNID 792 35,98 28.496,16

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

12

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO M (8° e 9° ANO): 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior: SEMED, medindo 15X17 cm; Medidas do
Busto: 56 cm, Comprimento 71cm, Manga medindo
24cm, Gola redonda, com viés tipo ribana 65%
poliester,  33%  viscose,  2%  elastano  na  cor
azul, medindo 1,5 cm. E conforme anexo III do
termo de referência.

UNID 457 32,98 15.071,86

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

13 UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO M (CAMISA EJA): 
Camisa EJA  com  mangas  curtas  em  malha  PV
(poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone  19-4150  TPX),  medindo  1,5  cm;
Gramatura  170  gramas;  Com  tecidos  em  67%
poliéster  e  33%  viscose;  Logomarca  da
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho  em
colorido, na altura do peito esquerdo, medindo:
09X08 cm e costas com os dizeres “Secretaria
Municipal de Educação” em semicírculo na parte
superior  e  na  parte  inferior  SEMED  e  EJA,

UNID
294 31,50 9.261,00
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medindo 15,50X17 cm; Medidas do busto 56 cm,
Comprimento 71 cm; Manga medindo 23 cm Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

14

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO G (CAMISA EJA): 
Camisa EJA  com  mangas  curtas  em  malha  PV
(poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone  19-4150  TPX) medindo  25  cm  e  viés
azul, medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; Com
tecidos  em  67%  poliéster  e  33%  viscose;
Logomarca da Prefeitura do Município de Porto
Velho em colorido, na altura do peito esquerdo,
medindo:  09X08  cm  e  costas  com  os  dizeres
“Secretaria  Municipal  de  Educação”  em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior  SEMED  e  EJA,  medindo  15,50X17  cm;
Medidas  do  busto  58  cm,  comprimento  73  cm;
Manga medindo 25cm; Gola redonda com viés tipo
ribana 65% poliester, 33% viscose, 2% elastano
na cor azul, medindo 1,5 cm. E conforme anexo
III do termo de referência.

UNID 501 32,50 16.282,50

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

15

UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO GG (CAMISA EJA): 
Camisa EJA  com  mangas  curtas  em  malha  PV

(poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal (pantone 19-4150 TPX) medindo 27 cm e
viés  azul,  medindo  1,5  cm;  Gramatura  170
gramas; Com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose;  Logomarca  da  Prefeitura  do
Município  de  Porto  Velho  em  colorido,  na
altura do peito esquerdo, medindo: 09X08 cm
e  costas  com  os  dizeres  “Secretaria
Municipal  de  Educação”  em  semicírculo  na
parte superior e na parte inferior SEMED e
EJA, medindo 15,50X17 cm; Medidas do busto
61 cm, Comprimento 75 cm; Manga medindo 27
cm; Gola redonda  com viés tipo ribana 65%
poliester, 33% viscose, 2% elastano na cor
azul, medindo 1,5 cm. E conforme anexo III
do termo de referência.

UNID 501 33,50 16.783,50

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

16
CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 06 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas, com tecidos em 67% poliéster e33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED”,  medindo  15X17  cm  em

CONJ 17 33,16 563,72
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Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  36  cm,
Comprimento 46 cm, Manga medindo 14 cm, Gola
redonda, com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

Bermuda unissex 100% poliéster (elanca) na cor
azul  royal  (pantone  19-4150  TPX);Elástico
total; Logomarca do Município de Porto Velho,
em colorido do lado esquerdo da perna, medindo
09 cm altura x 08 cm largura em Silkscreen;
Friso lateral na cor amarela ouro (pantone 15-
0955 TX, medindo 2,00 cm já aplicado  e no
mesmo  material  e  gramatura  do  tecido  da
bermuda;  Cintura: Altura 31 cm; Altura cava 15
cm; Altura quadril 16,5 cm; Altura gancho 21,5
cm; Altura entre as pernas 13 cm. E conforme
anexo III do termo de referência.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

17

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 08 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo
ouro(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul
royal  (pantone  19-4150  TPX) medindo  1,5  cm;
Gramatura  170  gramas;  com  tecidos  em  67%
poliéster  e  33%  viscose;  Logomarca  da
Prefeitura  do  Município  de  Porto  velho  em
colorido, na altura do peito esquerdo, medindo
09X08 cm e costas com os dizeres: “Secretaria
Municipal de Educação” em semicírculo na parte
superior e na parte inferior: SEMED, medindo
15X17 cm em Silkscreen; Medidas do Busto: 40
cm, Comprimento 51cm, Manga medindo 16cm, Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência. 

Bermuda  unissex 100%  poliéster  (helanca  com
270m/g)  na  cor  azul  royal  (pantone  19-4150
TPX); Elástico total; Logomarca do Município de
Porto Velho, em colorido do lado esquerdo da
perna, medindo 09 cm altura x 08 cm largura em
Silkscreen; Friso lateral na cor amarela ouro
(pantone  15-0955  TX,  medindo  2,00  cm  já
aplicado  e no mesmo material e gramatura do
tecido  da  bermuda;  Cintura:  Altura  35  cm;
Altura  cava  16  cm;  Altura  quadril  17,5  cm;
Altura gancho 22,5 cm; Altura entre as pernas
15,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência. 

CONJ 27 33,78 912,06

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

18

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 10 ANOS: 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX)medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município

CONJ 11 33,78 371,58
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de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen; Medidas do Busto: 42cm, Comprimento
53 cm, Manga medindo 18 cm, Gola redonda, com
viés tipo ribana 65% poliester, 33% viscose, 2%
elastano  na  cor  azul,  medindo  1,5  cm.  E
conforme anexo III do termo de referência. 
Bermuda unissex 100% poliéster (Helanca) na cor
azul  royal  (pantone  19-4150  TPX);  Elástico
total; Logomarca do Município de Porto Velho,
em colorido do lado esquerdo da perna, medindo
09 cm altura x 08 cm largura em Silkscreen;
Friso lateral na cor amarela ouro (pantone 15-
0955 TX, medindo 2,00 cm já aplicado  e no
mesmo  material  e  gramatura  do  tecido  da
bermuda; Cintura: Altura 37 cm; Altura cava 17
cm; Altura quadril 17,5 cm; Altura gancho 22,5
cm; Altura entre as pernas 17 cm.  E conforme
anexo III do termo de referência.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

19

CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR, TAMANHO 12 ANOS:
(EDUCAÇÃO INTEGRAL): 
Camisa com  mangas  curtas  em  malha  PV
(Poliviscose);  Corpo  na  cor  amarelo  ouro
(pantone 15-0955 TPX); Mangas e viés azul royal
(pantone 19-4150 TPX) medindo 1,5 cm; Gramatura
170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33%
viscose; Logomarca da Prefeitura do Município
de Porto velho em colorido, na altura do peito
esquerdo,  medindo  09X08  cm  e  costas  com  os
dizeres: “Secretaria Municipal de Educação” em
semicírculo  na  parte  superior  e  na  parte
inferior:  SEMED,  medindo  15X17  cm  em
Silkscreen;  Medidas  do  Busto:  47  cm,
Comprimento 63 cm, Manga medindo 20 cm, Gola
redonda,  com viés tipo ribana 65% poliester,
33% viscose, 2% elastano na cor azul, medindo
1,5 cm. E anexo III do termo de referência.

Bermuda unissex 100% poliéster (elanca) na cor
azul  royal  (pantone  19-4150  TPX);  Elástico
total; Logomarca do Município de Porto Velho,
em colorido do lado esquerdo da perna, medindo
09 cm altura x 08 cm largura; Friso lateral na
cor amarela ouro  (pantone 15-0955 TX, medindo
2,00 cm já aplicado  e no mesmo material e
gramatura do tecido da bermuda; Cintura: Altura
39 cm; Altura cava 18 cm; Altura quadril 17,5
cm; Altura gancho 23 cm; Altura entre as pernas
19,5  cm.  E  conforme  anexo  III  do  termo  de
referência.

CONJ 5 33,98 169,90

VALOR  TOTAL  R$ 1.812.074,54  (Um  milhão  oitocentos  e  doze  mil  setenta  e  quatro  reais  e
cinquenta e quatro centavos)
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELOS DOS UNIFORMES
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________
(identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do
disposto  no  subitem  _______(completar)  do  Edital  _____________(completar  com
identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da
Licitação)  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo  ______________________
(Licitante)  e  o  conteúdo  da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________
(identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de
qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação da
Licitação) quanto a participar ou não da referida Licitação;
(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________
(identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.

______________________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

Observação:  Esta  declaração  será  confeccionada  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________, por seu
Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente
data não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide o seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

______________________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES)

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
___/2019/SML/PVH, que não possuímos 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.

Local e data

_____________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº__/2019/SML/PVH, declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº
____________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art.
3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro  que  os  presentes  dados  são  verdadeiros  e  visam  a  facilitar  os  trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do porte da
empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal de Licitações –
SML, ou Pregoeiro  designado, a comprovação  dos dados aqui  inseridos, sob pena  da
aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre vontade,
firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2019/SML/PVH

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2019), o MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede _________________, neste ato representada pelo
Superintendente Municipal __________________, _______________________, RG. _______ SSP/
RO,  CPF.  ___________________,ÓRGÃO  GERENCIADOR,  e  de  outro  as
empresas:___________________________________CONTRATADA,  firmam   a  presente  ATA  DE
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no PROCESSO 02.00294/2019 e homologada à
fl. ___,referente o Pregão Nº_____/2019/SML/PVH,  visando atender as necessidades da
Administração  Direta  e  Indireta,  inclusive  Autarquias  e  Fundações  no  âmbito  do
Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os
Decretos Municipais nº 10.300/2006 e nº 15.402/2018 e suas alterações, consoante as
seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a  REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE(SRPP) PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES ESCOLARES,  visando atender às  necessidades da  Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho,  conforme descrições e preços
constantes do Edital do  PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2019/SML/PVH,  para o  REGISTRO DE
PREÇOS Nº ___/2019/SML/PVH.

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até  12 (doze)
meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia
(AROM), em conformidade com a legislação vigente.

2.2. Durante  o  prazo  de  vigência  desta  Ata,  a  Administração  não  será  obrigada  a
adquirir o(s) materiais referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de
Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas,
sendo,  entretanto,  assegurada  aos  beneficiários  do  registro,  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a Ata,
na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s),
neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº 10.300/2006 e 15.402/2018 e suas alterações.

3.2. Caberá à Contratada da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
anteriormente assumidas.

3.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens  registrados nesta
Ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, nos
termos do Decreto Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia – (AROM) nº 2338 de 21.11.2018.

3.3.1. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado nesta ata de
registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  para  os  órgãos  participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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3.4. Os  órgãos usuários não serão obrigados a comprar o objeto ora registrado dos
fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE

4.1. Os registro constantes do Sistema de Registro de Preços Permanente serão objeto de
atualização, conforme prazos previstos em edital, por tempo não superior a 12 (doze)
meses nas seguintes hipóteses:

a) Adequação dos preços registros aos de mercado;

b) Inclusão de novos itens e de novos beneficiários;

c) Alteração do quantitativo previsto.

4.2. A  inclusão  de  novos  itens  e  de  novos  beneficiários,  bem  como  as  alterações
quantitativas, no curso do Sistema de registro de Preços Permanente – SRPP, deverão
observar procedimento licitatório próprio e, ainda:

a) O ramo de atividade pertinente dos beneficiários;

b)  A  Ata  de  Registro  de  Preços  resultante  deste  procedimento  licitatório  deverá
integrar o SRPP;

c) O término do prazo de vigência desta ARP deverá ser compatível com as demais Atas
integrantes do SRPP.

4.3. A atualização do Sistema de Registro de Preços Permanente será precedida de nova
licitação, observados os seguintes critérios:

4.3.1. Pode ser realizada nos mesmos autos ou em autos apartados, instruídos com base
no mesmo edital inicial e nas respectivas atas vigentes;

4.3.2. A mesma publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e
prazo para apresentação de propostas conferidas à licitação que precedeu o registro de
preços inicial;

4.3.3. A  Administração  Pública  poderá  convidar,  por  meio  eletrônico,  todos  os
cadastrados e os licitantes do certame inicial;

4.3.4. A Administração deverá previamente consultar o atual beneficiário do item, para
verificar o interesse de manutenção do registro, mediante apresentação de nova proposta
no prazo estabelecido;

4.3.5. Na  hipótese  de  concordância  do  beneficiário  do  item,  o  preço  atualmente
registrado será considerado como preço máximo para efeito de formulação de proposta
para o respectivo item;

4.3.6. Em  caso  de  discordância  ou  ausência  de  resposta  pelo  beneficiário  e  não
ocorrendo alguma das condições previstas no art. 22, incisos I e II, do Decreto nº
15.402.2018, de 22.08.2018, a Administração poderá utilizar o preço registrado como
valor de referência para a licitação.

4.4. No procedimento da nova sessão observar-se-ão as regras específicas da modalidade
pregão.

4.5. Na hipótese de estabelecimento de preço máximo, na forma do item 4.3.5, será
observado ainda:

I. A  desclassificação,  prévia  das  propostas  de  preços  superiores  ao  preço  máximo
estabelecido;
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II. A ausência de propostas de preços com valor inferior ao preço máximo estabelecido
para determinado item, fator que sinalizará que os preços registrados s encontram
dentro da realidade mercadológica, situação em que, após a habilitação, será publicada
nova Ata;

4.6. Não havendo proposta para determinado item ou lote, e não configura a hipótese do
paragrafo anterior, este será excluído do SRPP, e deverá observar, para sua reinclusão,
o prevido no art. 31 do Decreto nº 15.402.2018, de 22.08.2018.

4.7.  Os  novos  registro  de  preços,  itens  e  quantitativos  passarão  a  integrar  o
respectivo SRPP, com a inclusão no catálogo de produtos e serviços.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1.  Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  convocar  o
fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o
seguinte:

I. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

II. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado deverá observar primeiramente o cadastro reserva, não existindo,
deverá ser observada a classificação original.

5.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;
II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a hipótese prevista
no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa. 

5.3. Na hipótese prevista nos itens  5.2 e  5.2.1, será excepcionalmente admitida a
revisão de preços, quando tratar-se de produtos cujo preço médio de mercado for obtido
em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder
público, depois de cumprido o disposto no inciso II do item 5.2.

5.3.1. A  revisão  de  preços  prevista  no  item  5.3,  poderá  ser  efetivada  mediante
requerimento do detentor da ARP, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e,
deverá instruir o pedido com a documentação probatória de majoração do preço do mercado
e a oneração de custos, devendo ser obedecido os seguintes procedimentos:

I. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao órgão gerenciador, Requerimento solicitando a
revisão  de  Preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar  o  surgimento  de  uma  onerosidade  excessiva  em  relação  às  obrigações
inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado
atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais antigas e recentes, lista de preços de
fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a
juízo do órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias ou atos de emanados do Poder
Público que comprovem a onerosidade.

II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme disposto no inciso
I,  o  órgão  gerenciador  através  da  Divisão  de  Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,
realizará ampla pesquisa de marcado junto, a no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo da
atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º deste  Decreto Municipal nº
15.402/2018, bem como com a conferência das documentações, com vistas a verificação da
ocorrência da majoração alegada pelo detentor da ARP.
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5.4. O Requerimento de Revisão de preços será apreciado pela Divisão de Controle de
Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  e  posteriormente  submetido  à  Superintendente
Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, para eventual homologação.

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto
aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de aplicação das sanções
estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente.

5.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do
Órgão Gerenciador, a Revisão de Preços requerida, deverá ser providenciada a publicação
da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia
(AROM), para fins de validade do novo preço registrado.

5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão Gerenciador liberar
o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de  penalidade,  mediante
decisão fundamentada.

5.8. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória do cadastro
de reserva ou ordem de classificação original subsidiariamente, para fins de negociação
dos preços registrados.

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO

6.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas
das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de
qualquer forma, o objeto licitado.

7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das
leis aplicáveis ao caso;

II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do Decreto
Municipal nº 15.402/2018;

V. Estiver presentes razões de interesse público. 

7.2. O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas
em lei.

7.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a
perfeita execução contratual.

7.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências
que  entender  necessárias  para  a  verificação  da  ocorrência  do  fato  alegado  pelo
fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento.

7.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação
no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia, sendo, desta forma, vedada a interrupção
no fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido
despachado antes dessa data.
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8. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

8.1.  Serão  fornecedoras  do  objeto  desta  licitação,  com  os  respectivos  preços
registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas
forem classificadas em primeiro lugar.

8.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro
de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte ao recebimento da
convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de Preços.

8.3. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos
de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e comprovado a vantagem,
e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros
preços.

8.4. Os  produtos, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal e a
respectiva Nota de Empenho.

8.5. O fornecedor da Ata de Registro de Preços, ficará obrigado, quando for o caso, a
atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de
Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 

8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto entregue não
corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a Contratada será
chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição,
ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou
rescisão da Ata, a critério da Autoridade Competente.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no   Termo de
Referência, Anexo II do Edital.

10. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

10.1. Obedecerão às disposições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Edital;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

11.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são as resultantes da aplicação da
Lei  nº.  8.666/93,  demais  normas  pertinentes,  bem  como,  às  previstas  no Termo  de
Referência, Anexo II do Edital;

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas
as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos
ajustes dela decorrentes.

12.2.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018, Lei Federal nº 8.666/93,
demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu,
aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

12.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – ___________________________”, o Edital de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº______/2019/SML/PVH e a proposta da Contratada.

12.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.
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Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme,
vai  assinado  pelas  partes  em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  na  presença  de  duas
testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2019

______________________________
Superintendente 

__________________________________
Pregoeiro

_____________________________
Empresa do Preço Registrado

(Futura Contratada
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ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARPP Nº___/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº. 02.00294/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº__/2019/SML/PVH 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

Em obediência ao disposto no Art. 15,§ 1º do Decreto Municipal nº 15.402/2018, segue,
abaixo,  relação  dos  licitantes  que  aderiram  ao  cadastro  de  reserva  para  a  ARP
supramencionada, consistente no aceite em atender o(s) ITEM(s) a seguir indicados, com
preços iguais aos do licitante vencedor, consoantes registrados neste instrumento e na
proposta da adjudicatária, e conforme se constata por meio da anuência incluída na Ata
de realização da sessão pública do pregão.

ITEM
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR/CLASSIFICADO QUE ADERIU
AO CADASTRO RESERVA DESTE CERTAME

ORD.
CLASSIFICAD

O

64                                                              SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  



Proc. 02.00294.2019

fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES
ESCOLARES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL  ____________,  DE  UM  LADO,  E  DO
OUTRO, A EMPRESA_______________________, PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos ___dias do mês de ___do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-
45, com sede na _______________, neste ato representado pela  Secretaria Municipal de
__________, representada pelo Sr.________________________, brasileiro, ______, portador
da  cédula  de  identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________,  inscrita  no  CNPJ  nº.  ____________,  com  sede  na__________,
nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a)
Sr.  (a)______________, brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de Identidade
nº____/SSP/___ e CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que
tem  por  finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução
contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e
alterações, posteriores, resultante do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO,
NA FORMA ELETRÔNICA  Nº____/2019/SML/PVH, nos termos do  PARECER Nº___/SPACC/PGM/2019,
devidamente autorizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.00294/2019, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, conforme especificações, unidades e quantidades
definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender a Contratante.

Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) Parecer nº: ___/SPACC/PGM/2019, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.00294/2019, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário e Irreajustável.

2.2. Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA –   FORMA DE PAGAMENTO  

4.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota
Fiscal e a Fatura devidamente certificadas pelo setor competente ou documento equiva-
lente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda, o cumprimen-
to integral das disposições contidas neste instrumento.

4.2. pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da liquidação da

despesa.

4.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,

àquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que a contratada

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
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após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando

qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO.

4.4. Por  ocasião  do  pagamento,  será  verificado  se  a  contratada  mantém  todas  as

condições jurídicas que  habilitaram no certame,  ou seja, a  comprovação de que  se

encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do

Trabalho (certidão negativa).

4.5. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar
os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo
pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5.   CLÁUSULA     QUINTA   – DO   REAJUSTE  

5.1. O valor desta contratação é irreajustável durante a sua vigência, nos termos da
legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este contrato ficará limitado à vigência de créditos orçamentários referentes ao
exercício  financeiro  da  sua  assinatura, conforme  prevê  o  Art.  57  Caput,  da  Lei
8.666/93.

7  . CLÁUSULA SÉTIMA –     PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO   

7.1. O fornecimento dos materiais dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
da data de recebimento da respectiva Nota de Empenho.

7.2. O local de entrega dos materiais será no almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Educação, situado na Rua Duque de Caxias, 2840, Bairro São Cristóvão, CEP:76.804-018
telefone (69) 3901-3305, Porto Velho-RO, de segunda a sexta feira no horário das 8:00
às 13:00, e-mail:diap.semed@hotmail.com.

7.3. Os materiais serão aceitos mediante Termo de Recebimento assinado pelos técnicos 
da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio–DIAP/SEMED, setor responsável pelo recebimento
de materiais.

7.4. Aceitos  os  materiais,  será  procedido  o  atesto  na  Nota  Fiscal,  e  posterior
solicitação de liberação de recurso, após serem executadas todas as etapas inerentes à
execução financeira.

7.5. Qualquer situação sobre a aquisição dos materiais deverá ser acertado, no que
couber,  na  Divisão  de  Acompanhamento  e  Controle  de  Aquisição  e  Serviços  –
DIACAS/DA/SEMED, situada à Rua Elias Gorayeb, 1514 – Nossa Senhora das Graças, CEP
76.804-134, Porto Velho – RO, telefone (69) 3901-3322, de segunda à sexta-feira, das
08h às 14h; email: diacas.semedpvh@gmail.com .

7.6. O não atendimento do prazo fixado no item 7.1 poderá implicar na aplicação das
sanções definidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
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7.7. Realizada a entrega pela Contratada, a Contratante, realizará o recebimento con-
forme a seguir:

7.7.1. Provisoriamente, no prazo máximo de 12 (doze) horas, a contar da análise inicial

dos  materiais,  para  posterior  verificação  da  conformidade  com  as  especificações,

devendo ser emitido Termo de Aceite Provisório (TAP);

7.7.2. Definitivamente, no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  depois  de

concluídas: a verificação de qualidade e quantidade, ocasião em que será emitido o

competente Termo de Aceitação Definitivo (TAD);

7.7.3. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado  material está

diverso do contratado, a empresa será notificada, não será emitido Termo de Aceitação e

o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada;

7.7.4. Uma  vez  entregues  os  materiais,  iniciar-se-á  a  etapa  de  verificação,  que
compreenderá os seguintes procedimentos:

7.7.5. Cada material será verificado de acordo com as características descritas nas
especificações;

7.7.6. Qualquer material será recusado inteiramente nas seguintes condições:

7.7.6.1. Caso seja detectado que qualquer item adquirido não esteja em boas condições
de uso;

7.7.6.2. Caso apresente defeitos;

7.7.6.  Nos casos de recusa do material a empresa contratada deverá providenciar sua
substituição em até 15 (quinze) dias, contados a partir da comunicação oficial feita
pela Secretaria Municipal de Educação.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECURSOS

8.1. As respectivas despesas decorrentes da contratação, correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho (Conforme dispõe o
Decreto Municipal nº 15.402, de 22.08.2018, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Município de Porto Velho, em seu Art. 10,§ 4).

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes à legislação brasileira, bem como, as normas previstas nessa solicitação,
são obrigações da CONTRATADA:

9.1.1. Entregar os materiais solicitados dentro das especificações contidas nos Anexos
deste instrumento, responsabilizando-se pela troca, em caso de danificação do material
ou em sua embalagem, desde que a danificação comprometa o uso futuro do material em
questão,  independentemente  do  motivo  alegado,  conforme  parecer  técnico  da  unidade
solicitante;

9.1.2. A inobservância ao disposto no subitem implicará no não pagamento à contratada,
até a sua regularização;

9.1.3. Fornecer, sem qualquer ônus para o Município, quaisquer componentes adicionais
necessários para o fiel fornecimento dos Materiais e a sua utilização adequada;

9.1.4.  Comunicar  ao  órgão  solicitante,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

9.1.5. Em caso de extravio dos Materiais antes de sua recepção pela Contratante, a
contratada deverá arcar com todas as despesas;
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9.1.6.  Em  todo  caso  de  devolução  ou  extravio  dos  Materiais,  a  contratada  será
responsável pelo pagamento, fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem;

9.1.7.  Deverá comunicar ao órgão solicitante no prazo máximo de 05 (cinco) dias que
antecedam o prazo de vencimento da entrega os motivos que venham a impossibilitar o seu
cumprimento;

9.1.8. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais
em que se verifique qualquer dano em decorrência do transporte, bem como providenciar a
substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

9.1.9.  Responsabilizar  por  eventuais  danos  ou  prejuízos  causados  direta  ou
indiretamente  ao  Município  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus
representantes ou empregados na execução do contrato;

9.1.10. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativos a seus empregados;

69.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da licitação;

9.1.12.  Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados;

9.1.13. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

9.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem na aquisição dos Materiais solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado;

9.1.15. Fornecer todos os materiais solicitados, no preço, prazo e forma estipulados na
proposta  e  disponibilizar  itens  de  boa  qualidade,  entendida  de  acordo  com  as
especificações contidas neste instrumento e em seus Anexos.

9.1.16.  Fornecer  uma  amostra  de  cada  item,  apenas  para  fins  de  confirmar  as

especificações, antes que se proceda ao início da produção total dos objetos, desta

Minuta de Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA –   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da contratante:

10.2.Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser
solicitados, empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, rejeitar, no
todo ou em parte, os materiais entregue fora das especificações desta solicitação e
cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de
Preços, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e
8.666/93. As sanções administrativas, também poderão ser aplicadas, observando sempre a
garantia da ampla defesa e o contraditório;

11.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da futura contratação;

11.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.4. Fraudar na execução do futuro contrato;
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11.5. Comportar-se de modo inidôneo;

11.6. Cometer fraude fiscal;

11.7. Não mantiver a proposta.

11.8. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará  sujeita,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às  seguintes
sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;

11.9. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

11.10. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

11.11. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;

11.12. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a  Contratante  pelos  prejuízos
causados;

11.13. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas e os profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

11.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.

11.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gra-
vidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
promover contratações para a entrega dos materiais sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste
contrato:
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a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos
prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado na entrega dos produtos, objeto deste contrato, sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

d) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

e) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratada;

f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste contrato,
regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte,
mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Administração
Municipal.

12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a
incidência dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua
inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,  desde  que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir  unilateralmente  este  contrato,  por  inexecução  parcial,  total  ou  na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir  este  contrato  amigavelmente  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Edital  de  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº__/2019/SML/PVH às fls.__, e à proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme
documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

15.1. É vedada a subcontratação, cessão e/ou transferência total ou parcial do objeto
deste instrumento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA   SEXTA -   ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam  mantidas  as  demais  cláusulas  e
condições  do  contrato;  não  haja  prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato será executado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e alterações,
posteriores.  Caso  hajam  dúvidas  decorrentes  de  fato  não  contemplado  no  presente
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contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação
fática existente, preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência
do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

18.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter,  as  mesmas  condições  que  a  habilitaram  no
certame, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

18.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e
controvérsias oriundas do presente Instrumento.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

20.1.  Após a assinatura deste contrato, o  CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia(AROM).

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido  e  achado  conforme  é  assinado  pelas  partes  e  duas  testemunhas  que  também  os
assinam, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de
igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2019

_____________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ___________

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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