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EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0049/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019/SML/PVH 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019/SML/PVH

LICITAÇÃO  COM  LOTES  PARA  AMPLA  CONCORRÊNCIA  E  LOTE
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16  e  17; AMPLA  CONCORRÊNCIA. DESTINADOS  À
PARTICIPAÇÃO  DOS  INTERESSADOS  QUE  ATENDEM  AOS
REQUISITOS DESTE EDITAL.

LOTE  10; EXCLUSIVO  PARA  ME/EPP.  VALORES  ATÉ  R$
80.000,00.  EM  ATENDIMENTO  A  LEI  123/2006  E  SUAS
ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

AVISO 
Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e
seus  anexos,  notadamente  quanto  ao
credenciamento,  formulação  das  propostas  de
preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no
certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
p  regoes.sml@gmail.com
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO
SRP Nº 004/2019/SML/PVH

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS  E  ESTRUTURA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  EVENTOS,  visando  atender  as
necessidades da Administração Pública do Município de Porto Velho,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II
deste  edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 14.816.391.97 (quatorze milhões oitocentos e dezesseis mil
trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

DATA DE ABERTURA: 30 de janeiro de 2019 às 11h00min (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos
endereços  eletrônicos  Page:     www.portovelho.ro.gov.br e  www.licitacoes-
e.com.br  . 

Porto Velho – RO, 16 de janeiro de 2019 

Pregoeiro (a) Vânia Rodrigues de Souza

2                                                              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

mailto:pregoes.sml@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.portovelho.ro.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Proc. 02.0049/2018

fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.0049/2018

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro (a) designado pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado
no  Diário Oficial do Município nº  5.631 de  07/02/2018,  tornar público para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06
de março de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017,  Lei
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006
e  15.402  de  22.08.2018,  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  de
Rondônia(AROM) n° 2279 de 24.08.2018 e suas alterações,  Lei Complementar nº
123  de  14  de  dezembro  de  2006  e suas  alterações,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, e demais normas regulamentares estabelecidas neste edital e seus
anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  REGISTRO  DE  PREÇOS,  PELO  PRAZO  DE  12  (DOZE)  MESES,  PARA  EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS  E  ESTRUTURA  PARA  REALIZAÇÃO  DE  EVENTOS,  visando  atender  as
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto
Velho, conforme disposições deste Edital e seus anexos. 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/01/2019 às 16h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/01/2019 às 11h00min;
.
1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/01/2019 às 11h00min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 31/01/2019 às 11h00min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /
DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência e Preços de Referência;
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta da Ata de Registro de Preços;
h) ANEXO VII-A: Formação de Cadastro Reserva; 
i) Anexo VIII: Minuta de Contrato;

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET, mediante condições de
segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da  criptografia  e
autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do  horário  previsto  neste
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Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações – SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-
e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados  ao pregoeiro até  3 (três) dias úteis anteriores a data fixada
para  abertura  da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com; 

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos
para  recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também  para  a  data  e
horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site
www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso  Identificado”,  observando  data  e
horário limite estabelecidos.

2.7.  Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento
das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre  plenamente  os
requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

2.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão.

3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
conforme descritos no item 13 do Termo de Referência Anexo II deste Edital.

3.1.1.  VALOR  ESTIMADO  R$  14.816.391.97  (quatorze  milhões  oitocentos  e
dezesseis mil trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos). 
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4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo que os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3.  Para o LOTE 10;  EXCLUSIVO,  conforme quantidade e valores indicados no
Anexo II deste instrumento, apenas poderão participar Microempresas e empresas
de pequeno porte, em cumprimento ao art. 48, inciso I, da Lei Complementar n
123/2006, desde que se enquadrem nas disposições estabelecidas neste Edital.

4.3.1. Para os LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
AMPLA CONCORRÊNCIA, conforme quantidade e valores indicados no Anexo II deste
instrumento,  poderão  participar  quaisquer  empresas que  se  enquadrem  nas
disposições estabelecidas neste Edital.

4.3.  Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com o Município de
Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no
SICAF,  conforme  o  caso,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição.

b) estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo penalidade
de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicada por órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na  imprensa  oficial  ou
registrado no SICAF, conforme o caso;

c) sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas para
fins de participação em licitação ou contratação com a Administração Pública
Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,  Estadual  ou  Municipal  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos
da legislação aplicável,  desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;
 
d) se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

e) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

f) estrangeiras que não funcionem no País;

g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
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4.4.  Por  se  tratar  de serviços comuns,  no  mercado,  não  será  admitido  a
participação de empresas, na condição de consórcios; 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitações-e até a data e horário definidos nos subitens  1.2 a  1.6 deste
edital.

5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  suas
propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassi-
ficação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da entrega dos produtos/equipamentos, objeto deste edi-
tal, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhis-
tas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro,
fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimen-
to das obrigações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7. Informações como: Marca, modelo/referência para o item que couber tal
exigência, deverão constar do campo próprio do sistema, devendo, quando forem
solicitadas neste instrumento convocatório, outras informações julgadas neces-
sárias e pertinentes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do
formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

5.1.8. A ausência de Marca/modelo no campo próprio do sistema não impedirá a
licitante de participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão
constar da  proposta escrita reajustada e enviada, via e-mail, no prazo que
será estabelecido e informado pelo pregoeiro, em campo próprio do sistema,
após a fase de lances.

5.1.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá  na  data  e  na  hora  indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio
www.licitacoes-e.com.br. 
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5.2.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados
o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro  poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes.

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado constan-
tes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administra-
tiva (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade);
 
6.2. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em
1  (uma)  via,  redigida  em  língua  portuguesa  (salvo  quanto  as  expressões
técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou
procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além
de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP,  e-mail,  fax e  telefone do
licitante, bem como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de diver-
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gência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

6.3.  O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a  90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.4. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.6.  No  caso  de  haver  discordância  entre  as  especificações  deste  objeto
descritas  no  licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR LOTE,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o item,
sob pena de desclassificação.

8.1.1.  Os  preços  unitários  e  totais  referidos  no  item  8.1,  deverão,
evidentemente, estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;
que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou
defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se  oponham  a  qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou
que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer
natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com
seus preços unitários e total dos LOTES superiores aos preços atestados pela
Administração como sendo os de mercado;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada
diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA
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8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço
ofertado. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), em campo próprio do
sistema,  o prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta
ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para  habilitação  ou
documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com; 

8.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos,  ou  descumprir  o prazo
estabelecido  no  subitem  8.3.2, o  Pregoeiro  (a)  considerara  a  proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a
documentação citada no subitem 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação. 

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser  encaminhados  em  original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de
cartório ou por qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações
– SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do
pregão ou quando convocada conforme o subitem 8.4.2, para a Superintendência
Municipal de Licitações – SML, Avenida Carlos Gomes, nº 2776  – Bairro São
Cristóvão, CEP: 76.804-022 – Porto Velho/RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.0049/2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante
originalmente vencedor do LOTE desclassificada a primeira colocada, na forma
do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM
ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes classificados para o
LOTE, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
LOTE em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos
autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no
sistema a convocação a que se refere este subitem.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar,  o  pregoeiro(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  deverá  observar  a  ordem  de
classificação final do LOTE para negociação, como forma de garantir a lisura
do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de
Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 
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8.7. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.  Entende-se  por  empate
aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação
aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às microempresas
ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes. 

10. HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “on line” no
Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação
econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

10.1.3.  Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou SISCAF
encontrar-se desatualizado ou com a validade expirada, fica assegurado ao
licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.4. DECLARAÇÕES:

10.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de  habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.
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10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.5. O Proponente vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das
Declarações  constantes  dos  subitens  10.1.4.1,  10.1.4.2  e  10.1.4.3 deste
Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores;

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) 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;

d) 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;

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

f) 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;
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g) 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;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em
nome  do  licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, que comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto
deste edital;

10.4.1.1.Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da
emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas
sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da Administração, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

10.4.2.  Para os serviços referentes ao  LOTE 16 – FOGOS DE ARTIFÍCIOS, as
licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica:

10.4.2.1. Atestado de Registro de BLASTER expedido, pelo DECAME – Delegacia
Especializada em Controle de Armas Munições e Explosivos ou por Órgão oficial
equivalente;

10.4.2.2. Comprovação que a Empresa possui ou que virá a possuir em seu quadro
efetivo  o  profissional  APTO,  para  conhecimento,  manuseio  e  operação  com
explosivos.  Devendo  ser  demonstrado  por  meio  da  DECAME  –  RO  –  Delegacia
Especializada em Controle de Armas Munições e Explosivos ou por Órgão oficial
equivalente; (Modelo Próprio da Licitante).

10.4.2.3.  Alvará  de  Licenciamento  expedido  pela  DECAME/RO  –  Delegacia
Especializada em Controle de Armas Munições Explosivos ou por Órgão oficial
equivalente  Para  Comércio  varejista  e  atacadista  de  explosivos  e  artigos
pirotécnicos e (Produção de Shows Pirotécnicos); 

10.4.2.4.  Licença  ambiental  –  Para  o  Comércio  varejista  e  atacadista  de
explosivos e artigos pirotécnicos e (Produção de Shows Pirotécnicos). Expedida
por Órgão oficial; 

10.4.2.5.  Declaração  de  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e
condições necessárias para o cumprimento da execução dos serviços. (Modelo
Próprio da Licitante).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  Financeiras  do  último  exercício  social  já  exigíveis  e
apresentados  na  forma  da  Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da
empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais
documentos  terão  que  obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a
assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado
no conselho Regional de Contabilidade;

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
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10.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital;

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balancos e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos;

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da
Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro;

10.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do  Índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
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Corrente (LC),  com o resultado igual ou superior a (= > 1),  calculados de
acordo com a aplicação das fórmulas;

10.5.7.  A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  do  subitem 10.5.6 deste  Edital,  deverá
comprovar capital social registrado ou património líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do
artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão. Ressalvado o disposto nos subitens abaixo:

10.5.8.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão  emitida  pela  instância  judicial  competente,  que  ateste  que  a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento
licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93;

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial, nos
termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em caso de recuperação judicial; ou
da homologação do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial. 

10.5.8.2.  Os  licitantes  que  se  encontrarem  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  exigidos  para
habilitação econômico-financeira neste Edital, sob pena de inabilitação;

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no  ITEM (DA HABILITAÇÃO)  ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”)  e (10.5.1 a 10.5.7) deste Edital,  quando
durar o termo de adesão correspondente; 

10.6.3.1.  Em relação à Habilitação Econômico-Financeira  (10.5.1 a 10.5.7),
ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não apresente o Balanço
Patrimonial, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio realizará consulta para emissão do
Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema. 

10.6.4.  A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
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Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7.  Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
(de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório  do Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com; 
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11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes; 

11.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos,  durante  o  qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es);

11.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de  03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente; 

11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de recursos
tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro(a)  da
Superintendência  Municipal  de  Licitações  responsável  pela  condução  do
processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas
competências.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações, recursos ou
contrarrazões)  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e
ainda,  observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou
seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.

11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos  neste
Pregão,  quando  o(a)  Pregoeiro(a)  mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,
deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o  Julgamento  e  Decisão
Hierárquica

11.6.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br  ;

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da Adjudicação e Homologação:

12.1.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Competente.

12.1.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a  autoridade  competente  adjudicará  o  objeto  e  homologará  o  procedimento
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licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo
previsto neste edital.

12.2. Do Cadastro Reserva de Fornecedores:

12.2.1. Com o objetivo de formar cadastro de fornecedores, após o encerramento
da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a
ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

12.2.3.  A  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no
certame  não  assine  a  ata  ou  tenha  seu  registro  cancelado  nas  hipóteses
previstas nos arts. 24 e 25 do Decreto Municipal n. 15.402/2018.

12.2.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada à Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 15, §1º do Decreto Municipal nº 15.402/2018

12.3. Da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 

12.3.1. Homologado  o  resultado  desta  licitação,  o  Órgão  Gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem
registrados, convocará os interessados para que assinem a Ata de Registro de
Preços que, após cumprimento dos requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento ou execução a qualquer instante, nas condições
estabelecidas.

12.3.2. A convocação será via e-mail, com aviso de recebimento.

12.3.3. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data  de  recebimento  da  notificação.  A  recusa  injustificada  da  licitante
notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às
penalidades cabíveis, previstas neste Edital.

12.3.4. As  contratações  decorrentes  do  registro  obedecerão  à  ordem  de
classificação dos fornecedores constantes na Ata.

12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de Preços
quando convocada após o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer,
estará obrigada a fornecer os materiais por todo período de vigência da Ata,
nos termos do art. 35 do Decreto Municipal nº 15.402/2018.

12.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar
ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela
Administração,  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

12.3.7. O disposto no item 12.3.6, não se aplica aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação,
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nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto
ao prazo e preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de preços:

12.4.1.  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. 

12.4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário 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,  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 12.4.1
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos lotes deste instrumento convocatório e registrados na 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.

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não
poderá  exceder,  na  totalidade,  ao  dobro  do  quantitativo  de  cada  lote
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.

12.4.5.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa)
dias, observado o prazo de vigência da Ata.

12.5. Do Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 

12.5.1.  Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços,  contados  da  sua  publicação  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  de
Rondônia (AROM). 

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO

13.1. O pretenso 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;

14. REAJUSTE

14.1. O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos
termos da legislação vigente.

15. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. Conforme descrito nos itens 3 e 4 do Termo de Referência Anexo II deste
Edital;
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16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

16.1. Conforme descrito nos itens 7 e 8 do Termo de Referência Anexo II deste
Edital;

17. PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item
11 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital;

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Re-
gistro de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02,
12.846/2013 e 8.666/93. As sanções administrativas, serão aplicadas, observan-
do sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório, e ainda:

18.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no  item 12 do Termo de
Referência, Anexo II deste Edital.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em
parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº
10.300 de 17/02/2006;

19.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

19.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro
(a) em contrário;
 
19.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações – SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min;

19.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato;

19.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação;

19.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

19.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos exigidos no presente instrumento convocatório responderão processo
administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do
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Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras  penalidades  em
conformidade com a lei;

19.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital. 

20. FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas referentes a esta licitação, futuro contrato e procedimentos dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 16 de janeiro de 2019
_______________________________

Pregoeiro (a)

ANEXO I DO EDITAL

(MODELO DE PROPOSTA)
PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2019/SML/PVH
PROPOSTA DE PREÇOS

Banco:____________ Agência:______________ Conta-Corrente: ____________

Endereço Completo com CEP: 

Razão Social da Empresa: 

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 
90 DIAS)

PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS (MÁXIMO 30 DIAS),
contados do recebimento da Nota de Empenho.

Local de Entrega: Os serviços licitados, deverão ser entregues conforme solicitações das unidades
participantes no Termo de Referência, anexo II deste Edital;

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho, em especial a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

LOTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

LOTE 01 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: PALCO

01 Locação  de  Palco  medindo  16  x  14
(m): piso de 2.0 de altura, compen-
sado chapa naval; grades de conten-
ção nas laterais e no fundo; com es-
cada de acesso, com corrimão e ex-
tintores de incêndio CO2, cobertura
modelo  02  águas  com  estrutura  de
treliça  P30  de  alumínio  com  lona
branca, com pé direito com no mínimo
10 metros de altura; 01 (um) quadra-
do de treliça medindo 16x01 para co-

Diária 37
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locar um banner de lona a ser forne-
cido  pela  coordenação  do  evento.
Sendo que todas as despesas relati-
vas ao transporte, alimentação, es-
tadia, operação, montagem, desmonta-
gem e segurança serão por conta da
empresa contratada. A estrutura deve
ser montada com travas e amarrações
de  aço  estaqueado  com  cabo  de  aço
com documentação do CREA (ART MECÂ-
NICA E ELÉTRICA), com assinatura do
responsável  técnico,  com  a  devida
vistoria do Corpo de Bombeiro Mili-
tar. E deverão ser montados conforme
layout fornecido pela equipe da Se-
cretaria. 

02 Locação  de  Piso  de  Palco  medindo
10x04 (m): piso de no máximo 1,00 m
de altura, com compensado chapa na-
val 20 mm e encarpetado na cor pre-
ta; com escada de acesso com corri-
mão,  uma  rampa  de  alumínio  para
acessibilidade  e  extintores  de  in-
cêndio CO2. Sendo que todas as des-
pesas relativas ao transporte, ali-
mentação, estadia, operação, monta-
gem,  desmontagem  e  segurança  serão
por conta da empresa contratada. A
estrutura deve ser montada com tra-
vas e amarrações de aço estaqueado
com cabo de aço, com documentação do
CREA – ART, com assinatura do res-
ponsável técnico, com a devida vis-
toria do Corpo de Bombeiro Militar.
E  deverão  ser  montados  conforme
layout fornecido pela equipe da Se-
cretaria. 

Diária 98

03 Locação de Praticáveis, estrutura em
alumínio ou similar, resistente, que
não seja de fácil corrosão, nem com-
prometa  a  segurança  ou  aparência;
plataforma em compensado naval; me-
didas:  2,00  metros  comprimento  por
1,00 metro de largura, cada módulo;
regulagem  telescópica  de  altura  e
encaixe  padronizados  e  reguláveis,
para  formar  pisos  uniformes  e  de
acordo com as necessidades dos even-
tos; altura: 0,20 metros; 0,40 me-
tros;  0,60  metro  e  1,00  metro;
guarda-corpo de segurança em alumí-
nio  com  altura  de  0,90  metro  com
traves  de  fixação;  acabamento  em
carpete  nas  cores  preto  e  cinza
chumbo  (de  acordo  com  a  solicita-
ção),  sem  emendas  ou  rasuras  que
possam comprometer a aparência e a
segurança; saia lateral em TNT; es-
cada de acesso, na altura solicita-
da. Sendo que todas as despesas re-
lativas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, desmon-
tagem e segurança serão por conta da
empresa contratada, com documentação
do  CREA  –  ART,  com  assinatura  do
responsável  técnico,  com  a  devida
vistoria do Corpo de Bombeiro Mili-
tar. E deverão ser montados conforme
layout fornecido pela equipe da Se-
cretaria. 

Diária 365

LOTE 02 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: SONORIZAÇÃO
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01 Locação de Montagem e Desmontagem de
Sonorização de Grande Porte: Sonori-
zação  Profissional  com  PA  de  no
mínimo  24  caixas  line  array  cada
caixa  contendo:  02  falantes  de  10
polegadas e 02 drive de neodinium;
24 caixas se sub grave com 2 falan-
tes de 18 polegadas; todas as caixas
com seus respectivos amplificadores;
02  mesas  digital  de  48  canais;  40
microfones  com  fio;  04  microfones
sem fio UHF; 30 pedestais modelo gi-
rafa; 20 direct box passivo; 10 di-
rect box ativo; 01 processador digi-
tal profissional para P.A; 01 cubo
de baixo com 01 caixa 4X10 e 01 cai-
xa 1X15; 01 cubo de guitarra 4X12;
01  side  fill  duplo  com  kf850  e
sub850;  12  monitores  modelo  sm400
com amplificadores; 01 mult cabo de
56  vias;  20  praticáveis  de  1X2;
01manpower;  sistema  de  cabeamento
para atender bandas nível nacional.
Sendo que todas as despesas relati-
vas ao transporte, alimentação, es-
tadia, operação, montagem, desmonta-
gem e segurança serão por conta da
empresa contratada. A estrutura deve
ser montada com travas e amarrações
de  aço  estaqueado  com  cabo  de  aço
com documentação do CREA (ART MECÂ-
NICA E ELÉTRICA), com assinatura de
engenheiro responsável com a devida
vistoria do Corpo de Bombeiro Mili-
tar. E deverão ser montados conforme
layout fornecido pela equipe da Se-
cretaria. Obs.: empresa deve atender
RIDER TÉCNICO DE BANDAS NACIONAIS.

Diária 71

02 Locação de Montagem e Desmontagem de
Sonorização de Médio Porte: Sonori-
zação  profissional  com  PA  de  no
mínimo 8 caixas line array cada cai-
xa contendo: 02 falante de 10 pole-
gadas  e  02  drive  de  neodinium;  8
caixas se sub grave com 2 falantes
de 18 polegadas; todas as caixas com
seus respectivos amplificadores; 02
mesas digital de 32 canais; 20 mi-
crofones com fio; 04 microfones sem
fio UHF; 20 pedestais modelo girafa;
15 direct box; 01 processador digi-
tal profissional; 01 cubo de baixo;
01  cubo  de  guitarra;  01  side  fill
duplo; 12 monitores modelo sm400 com
amplificadores; 01 mult cabo de 32
canais; Sendo que todas as despesas
relativas  ao  transporte,  alimenta-
ção,  estadia,  operação,  montagem,
desmontagem  e  segurança  serão  por
conta da empresa contratada. A es-
trutura deve ser montada com travas
e amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do CREA
(ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assi-
natura de engenheiro responsável com
a devida vistoria do Corpo de Bom-
beiro Militar. E deverão ser monta-
dos  conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria. 

Diária 138

03 Locação  com  Montagem  e  Desmontagem
de Sonorização de Pequeno Porte: So-
norização contendo 4 caixas amplifi-

Diária 163
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cadas de no mínimo 500wts RMS con-
tendo:  falante  de  15  polegadas  e
drive de titânio; 01 mesa digital de
12  canais;  04  microfones  sem  fio
UHF; 04 microfones com fio SM58; 02
pedestais modelo girafa. A estrutura
deve ser montada com travas e amar-
rações de aço estaqueado com cabo de
aço  com  documentação  do  CREA  (ART
MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura
de engenheiro responsável com a de-
vida vistoria do Corpo de Bombeiro
Militar. E deverão ser montados con-
forme  layout  fornecido  pela  equipe
da Secretaria. 

LOTE 03 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO

01 Locação  com  Montagem  e  Desmontagem
de Iluminação para Grande Porte. 12
canhões  par  64  focos  05;  24  pares
led  de  5wats;  24  moving  head  575
spots;  24  moving  beem  com  lâmpada
5r; 10 stroob atomic; 02 máquinas de
fumaça;  12  elipso  com  íris;  01man
power rack dimmer 36 canais dmx, 01
mesa dmx digital para moving e rack
avolite, sistema de cabeamento com-
pleto. Sendo que todas as despesas
relativas  ao  transporte,  alimenta-
ção,  estadia,  operação,  montagem,
desmontagem  e  segurança  serão  por
conta da empresa contratada. A es-
trutura deve ser montada com travas
e amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do CREA
(ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assi-
natura de engenheiro responsável com
a devida vistoria do Corpo de Bom-
beiro Militar. E deverão ser monta-
dos  conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria. Obs.: Empresa
deve atender RIDER TÉCNICO DE BANDAS
NACIONAIS. 

Diária 67

02 Locação  com  Montagem  e  Desmontagem
de Iluminação para de Médio Porte:
Iluminação  profissional  contendo  8
movie BEEM lâmpadas 5r; 12 canhões
par led de 5wats, 01 mesa controla-
dora digital de no mínimo 24 canais
simultâneos,  1  rack  digital,  main
Power completo. Sendo que todas as
despesas  relativas  ao  transporte,
alimentação, estadia, operação, mon-
tagem, desmontagem e segurança serão
por  cota  da  empresa  contratada.  A
estrutura deve ser montada com tra-
vas e amarrações de aço estaqueado
com cabo de aço com documentação do
CREA (ART MECANICA E ELÉTRICA), com
assinatura de engenheiro responsável
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro Militar. E deverão ser mon-
tados conforme layout fornecido pela
equipe da Secretaria.

Diária 116

LOTE 04 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TRELIÇA DE ALUMÍNIO P30

01 Locação de 42mts de Treliças de Alu-
mínio P30, para portais, backdroop e
sustentação  de  banner,  decoração,
locada por com sapatas de sustenta-
ção e cubos. Sendo que todas as des-
pesas relativas ao transporte, ali-

Diária 111
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mentação, estadia, operação, monta-
gem,  desmontagem  e  segurança  serão
por conta da empresa contratada. A
estrutura deve ser montada com tra-
vas e amarrações de aço estaqueado
com cabo de aço com documentação do
CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com
assinatura de engenheiro responsável
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro Militar. E deverão ser mon-
tados conforme layout fornecido pela
equipe da Secretaria.

02 Locação de 38mts de Treliças de Alu-
mínio P30, para portais, backdroop e
sustentação  de  banner,  decoração,
locada por com sapatas de sustenta-
ção e cubos. Sendo que todas as des-
pesas relativas ao transporte, ali-
mentação, estadia, operação, monta-
gem,  desmontagem  e  segurança  serão
por conta da empresa contratada. A
estrutura deve ser montada com tra-
vas e amarrações de aço estaqueado
com cabo de aço com documentação do
CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com
assinatura de engenheiro responsável
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro Militar. E deverão ser mon-
tados conforme layout fornecido pela
equipe da Secretaria.

Diária 145

LOTE 05 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TENDAS

01 Locação  de  Tenda em  estrutura  me-
tálica em lona UV na cor Branca, me-
dindo  10X10,  Modelo  Piramidal  ou
Chapéu de Bruxa; devem ser estaquea-
das e com suas amarrações em cabo de
aço.  Sendo  de  responsabilidade  da
empresa  contratada  a  documentação
assinada por Engenheiro; ART Mecâni-
ca; ART Elétrica; Taxa do CREA paga
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro. Sendo que todas as despe-
sas relativas ao transporte, alimen-
tação, estadia, operação, montagem,
desmontagem  e  segurança  serão  por
conta da empresa contratada. E deve-
rão  ser  montados  conforme  layout
fornecido pela equipe da Secretaria.

Diária 226

02 Locação  de  Tenda  em  estrutura  me-
tálica em lona UV na cor Branca, me-
dindo 5X5, Modelo Piramidal ou Cha-
péu de Bruxa; devem ser estaqueadas
e  com  suas  amarrações  em  cabo  de
aço.  Sendo  de  responsabilidade  da
empresa  contratada  a  documentação
assinada por Engenheiro; ART Mecâni-
ca; ART Elétrica; Taxa do CREA paga
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro. Sendo que todas as despe-
sas relativas ao transporte, alimen-
tação, estadia, operação, montagem,
desmontagem  e  segurança  serão  por
conta da empresa contratada. E deve-
rão  ser  montados  conforme  layout
fornecido pela equipe da Secretaria.

Diária 646

03 Locação  de  Tenda  para  Stand em
estrutura metálica em lona UV na cor
Branca,  medindo  10X5,  Modelo
Piramidal  com  CALHAS,  com  lonas
brancas anti-chama para fechamentos
laterais,  devem  ser  estaqueadas  e

Diária 202
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com suas amarrações em cabo de aço.
Com PISO em compensado naval de no
mínimo  20  mm  e  encarpetado  na  cor
preto,  iluminada  com  04  lâmpadas
florescentes de no mínimo 45wats e
com 06 tomadas universal energizada
com  127vots.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada a instalação elétrica e o
escoamento  da  água  das  calhas  não
podendo  haver  em  hipótese  alguma,
goteiras  dentro  da  tenda.  E
documentação  assinada  por
Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica;  Taxa  do  CREA  paga  com  a
devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro.  Sendo  que  todas  as
despesas  relativas  ao  transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem,  desmontagem  e  segurança
serão  por  conta  da  empresa
contratada.  E  deverão  ser  montados
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria.

04 Locação  de  Tenda  para  Stand em
estrutura metálica em lona UV na cor
Branca,  medindo  5X5, Modelo
Piramidal  com  CALHAS,  com  lonas
brancas  anti-chama  para  fechamento
laterais,  devem  ser  estaqueadas  e
com suas amarrações em cabo de aço.
Com PISO em compensado naval de no
mínimo  20  mm  e  encarpetado  na  cor
preto,  iluminada  com  04  lâmpadas
florescente  de  no  mínimo  45wats  e
com 06 tomadas universal energizada
com  127vots.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada a instalação elétrica e o
escoamento  da  água  das  calhas  não
podendo  conter  em  hipótese  alguma
goteira  dentro  da  tenda.  E
documentação  assinada  por
Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica;  Taxa  do  CREA  paga  com  a
devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro.  Sendo  que  todas  as
despesas  relativas  ao  transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem,  desmontagem  e  segurança
serão  por  conta  da  empresa
contratada.  E  deverão  ser  montados
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria.

Diária 448

LOTE 06 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARIM

01 Locação  de  Camarim  tipo  Container,
medindo 6 metros de comprimento, com
2,40 metros de largura e 2.50 metros
de altura; com revestimento tipo di-
visório,  instalação  elétrica  e  hi-
dráulica, com banheiro com sanitário
e lavatório, ar-condicionado, jane-
la, tomadas, luminárias, disjuntores
de  segurança  e  porta  lateral  com
trinco a chave. E documentação assi-
nada  por  Engenheiro;  ART  Mecânica;
ART Elétrica; Taxa do CREA paga com
a devida vistoria do Corpo de Bom-
beiro. Sendo que todas as despesas
relativas  ao  transporte,  alimenta-

Diária 31
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ção,  estadia,  operação,  montagem,
desmontagem  e  segurança  serão  por
conta da empresa contratada. E deve-
rão  ser  montados  conforme  layout
fornecido pela equipe da Secretaria.

LOTE 07 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TELÃO DE LED E TELÃO

01 Locação de 01 Telão Led/Painel: 01
Painel de LED sendo obrigatoriamente
ser um dos modelos: P06, P08 ou P10,
medindo 3X2 metros, ou seja, 03 me-
tros de largura por 02 metros de al-
tura.  O  painel  deve  ter  sua  placa
processadora  ligados  simultaneamen-
te, com 01 CÂMERAS FILMADORA DIGITAL
FULL-HD; dvd; notbook; com mesa de
corte  e  com  profissionais  da  área
para operar tanto a câmera quanto a
mesa de corte, devem ser estaqueadas
e  com  suas  amarrações  em  cabo  de
aço.  Sendo  de  responsabilidade  da
empresa  contratada  a  documentação
assinada por Engenheiro; ART Mecâni-
ca; ART Elétrica; Taxa do CREA paga
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro. Sendo que todas as despe-
sas relativas ao transporte, alimen-
tação, estadia, operação, montagem,
desmontagem  e  segurança  serão  por
conta da empresa contratada. E deve-
rão  ser  montados  conforme  layout
fornecido pela equipe da Secretaria.

Diária 87

02 Locação de um Telão de Lona medindo
4X3 com projetor de no minimo 3.000
lumens, deve ter sua placa  proces-
sadora ligados simultaneamente, com
01  CÂMERAS  FILMADORA  DIGITAL  FULL-
HD; dvd; notbook; com mesa de corte
e  com  profissionais  da  área  para
operar tanto a câmera quanto a mesa
de  corte,  devem  ser  estaqueadas  e
com suas amarrações em cabo de aço.
Sendo de responsabilidade da empresa
contratada  a  documentação  assinada
por  Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica;  Taxa  do  CREA  paga  com  a
devida vistoria do Corpo de Bombei-
ro. Sendo que todas as despesas re-
lativas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, desmon-
tagem e segurança serão por conta da
empresa  contratada.  E  deverão  ser
montados  conforme  layout  fornecido
pela equipe da SEMES.

Diária 44

LOTE 08 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO

01 Locação  com  Montagem  e  Desmontagem
de 65 metros de Grade de Contenção,
com no máximo 01 metro de altura e
02  metros  de  comprimento,  na  cor
prata,  com  pés  e  pinos  metálicos
para  encaixe  e  fixação  com  cantos
arredondados. Sendo de responsabili-
dade da Empresa contratada a insta-
lação  e  documentação  assinada  por
Engenheiro; Taxa do CREA paga com a
devida vistoria do Corpo de Bombei-
ro. Sendo que todas as despesas re-
lativas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, desmon-
tagem e segurança serão por conta da
empresa  contratada.  E  deverão  ser

Diária 1.134
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montados  conforme  layout  fornecido
pela equipe da Secretaria.

02 Locação  com  Montagem  e  Desmontagem
de 25 metros de Grade de Contenção
com no máximo 01 metro de altura e
02  metros  de  comprimento,  na  cor
prata,  com  pés  e  pinos  metálicos
para  encaixe  e  fixação  com  cantos
arredondados. Sendo de responsabili-
dade da Empresa contratada a insta-
lação  e  documentação  assinada  por
Engenheiro; Taxa do CREA paga com a
devida vistoria do Corpo de Bombei-
ro. Sendo que todas as despesas re-
lativas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, desmon-
tagem e segurança serão por conta da
empresa  contratada.  E  deverão  ser
montados  conforme  layout  fornecido
pela equipe da Secretaria.

Diária 1.060

LOTE 09 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: ARQUIBANCADAS E CAMAROTE

01 Locação de Arquibancada, contendo 50
metros  de  arquibancada,  com  escada
e/ou  rampa  entre  os  módulos.  A
arquibancada deverá ter um mínimo de
seis  degraus  de  70  cm  de  largura,
feito com compensado naval de 3 cm
de  espessura,  tendo  distanciamento
de  50  cm  entre  eles,  inclusive  do
primeiro degrau em relação ao solo,
fixado  em  moldura  de  ferro,  com
apoio total sobre a superfície dos
módulos.  As  peças  são  fixadas  em
castanhas  de  macho  e  fêmea,  sem
nenhuma  junção  ou  fixação  com
pregos,  parafusos  e/ou  garras.  A
escada  deverá  ter  1,5  metro  de
largura, e as rampas para acesso de
pessoas  portadoras  de  necessidades
especiais, deverão ter 2,2 metros de
largura, com plataformas de apoio em
perfis de 2 polegadas entre as duas
chapas,  com  sapatas  reguláveis,
vigas em “L” de 4 polegadas, piso em
compensado  naval  de  20  mm  de
espessura,  revestido  com  material
antiderrapante  e  guarda-copo  em
ambos  os  lados.  As  arquibancadas
deverão ser fechadas nas laterais e
nos  fundos  com  lonas  ou  material
similar evitando o acesso na parte
de  baixo  da  mesma.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada  a  documentação  assinada
por  Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica;  Taxa  do  CREA  paga  com  a
devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro.  Sendo  que  todas  as
despesas  relativas  ao  transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem,  desmontagem  e  segurança
serão  por  conta  da  empresa
contratada.  E  deverão  ser  montados
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria.

Diária 101

LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP
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LOTE 10 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM

01 Serviço de Carro de Som para Propa-
ganda  Volante para  divulgação  dos
eventos da secretaria, com gravação
de CD e produção do slogan dos even-
tos.

Hora 180

LOTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 11 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRETA COM TRIO ELÉTRICO

01 Carreta Trio Elétrico Médio Porte –
Locação de caminhão com gaiola tipo
trio  elétrico  montada  em  chassis
trucado;  nas  medidas  mínimas  Palco
com 9 x 5 m; Comprimento: 12,50 m;
Largura: 3.10m e Altura: 4,45 m, com
passarela superior (segundo palco);
com 01 gerador de energia elétrica
para sistema de sonorização e 01 ge-
rador de energia elétrica para sis-
tema de iluminação; e puxada por ca-
valo  mecânico  trucado.  com  sistema
de  sonorização  composto  de:  P.A.
frente – 8 Caixas de Graves, 8 Cai-
xas  de  Médio  Graves,  8  Titanium;
P.A. fundo – 8 Caixas de Graves, 8
Caixas de Médio Graves, 8 Titanium;
P.A. lateral L – 8 Caixas W Box com
16 falantes de 15″ 600 watts, 8 Cai-
xas com 16 falantes de 12″ 400 watts
8 Drive Titanium 72 S Eros ou simi-
lar; P.A. lateral R – – 8 Caixas W
Box  com  16  falantes  de  15″  600
watts, 8 Caixas com 16 falantes de
12″ 400 watts 8 Drive Titanium 72 S
Eros ou similar; amplificação e pro-
cessamento compatível com o sistema;
MONITOR: 06 monitores sm400 ou simi-
lar; 1 Mesa de 01 V Yamaha 32 canais
ou  similar;  2  Power  Play  Bering  8
canais ou similar; 2 Monitores 2 x
12 WGK ou similar. A empresa deverá
montar,  em  sua  totalidade,  enten-
dendo-se por estrutura também, toda
a cobertura do mesmo. Estacionará o
veículo no local onde será definido
pela secretaria. Executará a monta-
gem  da  sua  aparelhagem,  fornecendo
todo o material e a mão-de-obra ne-
cessários. Disponibilizará uma equi-
pe de no mínimo 06 (seis) pessoas,
dentre as quais 01 (um) serralheiro,
01 (um) técnico de luz (iluminação),
01 (um) técnico de áudio e auxilia-
res, para prestação de serviços ge-
rais  de  montagem  e  desmontagem  de
toda a estrutura do evento com a de-
vida vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas relati-
vas ao transporte, alimentação, es-
tadia, operação, montagem, desmonta-
gem e segurança serão por conta da
empresa  contratada.  E  deverão  ser
prestado  o  serviço  conforme  layout
fornecido pela equipe da Secretaria.

Diária 18

LOTE 12 – SERVIÇO DE SEGURANÇA
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01 Segurança  Civil, fornecimento  de
posto  de  trabalho  para  segurança
civil do evento, equipe com 10 (dez)
seguranças,  uniformizado,  equipado
com  rádio  comunicador  para
vigilância dos pontos de circulação
e averiguação de eventuais tumultos,
dentre outras atividades inerentes.
Profissional  com  os  devidos
registros legais exigidos.

Diária 120

LOTE 13 – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ARTÍSTICAS

01 Apartamento Single – Diária com café
da manha e taxas inclusas.

Diária 319

02 Apartamento Double – Diária com café
da manha e taxas inclusas.

Diária 335

03 Apartamento Triplo Twin – Diária com
café da manha e taxas inclusas.

Diária 226

LOTE 14 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

01 Locação  de  Cadeiras  Plásticas  PVC,
com encosto e braço empilháveis, na
cor branca, medindo mínimo 56 cm de
largura, 60 cm de profundidade e 91
cm  de  altura  do  chão  ao  topo  do
encosto.  OBS:  As  cadeiras  devem
suportar até 120 kg e ser destinadas
ao uso externo, não residencial, ou
seja,  irrestrito.  Devem  atender  à
Norma NBR 14776 quanto às dimensões
e à resistência. As medidas somente
poderão variar, no máximo até 2 cm,
nas  dimensões  estabelecidas.  As
medidas  somente  poderão  variar,  no
máximo até 2 cm. 

Diária 19.770

02 Locação  de  Mesa  Plástica  PVC,
fornecimento  de  mesa  plástica
quadrada,  produzida  com
polipropileno, dimensões aproximadas
em  80  cm  de  largura,  80  cm
comprimento e 71 cm de altura.

Diária
3.990

03 Locação de Cadeiras Tiffany, cadeira
de  ferro  empilhável,  fabricada  no
tubo 7/8 assento de 5 cm ótima den-
sidade  e  pintura  eletrostática  de
alto padrão, cor a ser definida pela
organização do evento.

Diária 530

LOTE 15 – MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DECORAÇÃO

01 Arranjo de flores com altura média
de 70 cm, tipo jardineira.

Metro 226

02 Buquê de Flores com 12 Flores. Es-
pécime de flor  conforme solicitação
de detalhamento, podendo ser: rosas,
palmas, girassóis, astromélias, bo-
cas de leão, flores do campo, lizi-
antos,  gérberas,  cravos  ou  lírios.
Buquê  envolvido  em  papel-celofane
e/ou outro tipo de acabamento. 

Unidade 365

03 Locação de Tapete Tipo Passadeira em
carpete de 2 m de largura, 4 mm de
altura, cor a ser definida de acordo
com o evento. Colocada nas áreas de
trânsito, conforme indicação. Módulo
de  aproximadamente  1  m  de

M2/Diári
a

110
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comprimento.  Colocação  em  local
determinado pela organização. 

04 Locação  de  Toalha  e  Cobre  mancha
para  mesa  redonda,  retangular  ou
quadrada,  lisa,  tecido  de  boa
qualidade,  acompanha  tampão  em
madeira compensado.

Diária
833

05 Malha  Tensionada  para  Decoração  de
Eventos  – teto alto. Instalação em
locais com pé direito maior que 5 m.
Fornecimento  e  instalação.  Cores  a
definir  na  Autorização  de
Fornecimento. Pedido mínimo: 50 m².
Colocação em local determinado pela
organização  e  retirada  após  o
evento. 

Diária 574

LOTE 16 – FOGOS DE ARTIFÍCIOS 

01 Bateria  de  Fogos Girândola de  468
tiros.

Unidade 53

02 Show  Pirotécnico  Pequeno  Porte,
composto  de  02  (duas)  unidades
girândola  468  tiros,  morteiro  20
(vinte)  unidades  de  3’,  10  (dez)
unidades de 4’ e 03 (três) unidades
5’  POL,  04  (quatro)  unidades  de
torta  25  tubos  de  1.2  ‘cores,  02
(duas) unidades de torta 64 tubos de
20 mm, 04 (duas) unidades de torta
36 tubos de 20 mm, 01 (um) torta em
Z com 100 tubos de 1’, cascata com
30 metros, 40 candela monotiro cores
e 8 leques vaso chorão com 5 (cinco)
tubos de 1’. Piro Musical, forma de
acionamento computorizado. Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte,  alimentação,  estadia,
operação,  montagem,  desmontagem  e
segurança serão por cota da empresa
contratada.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada a documentação: Atestado
de  Registro  de  BLASTER  expedido,
pelo  DECAME  –  Delegacia
Especializada  em  Controle  de  Armas
Munições e Explosivos ou por Órgão
oficial equivalente; Comprovação que
a  Empresa  possui  em  seu  quadro
efetivo  o  profissional  APTO,  para
conhecimento,  manuseio  e  operação
com  explosivos.  Devendo  ser
demonstrado por meio da DECAME – RO
–  Delegacia  Especializada  em
Controle  de  Armas  Munições  e
Explosivos  ou  por  Órgão  oficial
equivalente; Alvará de Licenciamento
expedido pela DECAME/RO – Delegacia
Especializada  em  Controle  de  Armas
Munições  Explosivos  ou  por  Órgão
oficial  equivalente  Para  Comércio
varejista e atacadista de explosivos
e  artigos  pirotécnicos  e  (Produção
de  Shows  Pirotécnicos);  Licença
ambiental  –  Para  o  Comércio
varejista e atacadista de explosivos
e  artigos  pirotécnicos  e  (Produção
de Shows Pirotécnicos). Expedida por
Órgão  oficial;  Atestado  de
Capacidade  Técnica  (declaração  ou

Show 15
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certidão)  fornecido  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou
privado, comprovando o desempenho da
empresa  em  contrato  pertinente  e
compatível em características com o
objeto da contratação. Declaração de
Visita Técnica em conjunto ao local
onde  serão  executados  os  serviços
pirotécnicos  e  de  que  tomou
conhecimento de todas as informações
e  condições  necessárias  para  o
cumprimento da execução do serviço,
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro. 

03 Show  Pirotécnico  Médio  Porte,
composto  de  03  (tres)  unidades
girândola  468  tiros,  morteiro  30
(trinta) unidades de 3’, 15 (quinze)
unidades de 4’ e 03 (três) unidades
5’  POL,  03  (tres)  de  6’  POL,  04
(quatro) unidades de torta 49 tubos
de 1.2 ‘cores, 04 (quatro) unidades
de  torta  64  tubos  de  20  mm,  04
(duas) unidades de torta 36 tubos de
20 mm, 01 (um) torta em Z com 100
tubos de 1’, 01 (um) torta em W com
90  tubos  de  1’,  cascata  com  40
metros, 80 candela monotiro cores e
10 leques vaso chorão com 5 (cinco)
tubos de 1’. Piro Musical, forma de
acionamento computorizado. Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte,  alimentação,  estadia,
operação,  montagem,  desmontagem  e
segurança serão por cota da empresa
contratada.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada a documentação: Atestado
de  Registro  de  BLASTER  expedido,
pelo  DECAME  –  Delegacia
Especializada  em  Controle  de  Armas
Munições e Explosivos ou por Órgão
oficial equivalente; Comprovação que
a  Empresa  possui  em  seu  quadro
efetivo  o  profissional  APTO,  para
conhecimento,  manuseio  e  operação
com  explosivos.  Devendo  ser
demonstrado por meio da DECAME – RO
–  Delegacia  Especializada  em
Controle  de  Armas  Munições  e
Explosivos  ou  por  Órgão  oficial
equivalente; Alvará de Licenciamento
expedido pela DECAME/RO – Delegacia
Especializada  em  Controle  de  Armas
Munições  Explosivos  ou  por  Órgão
oficial  equivalente  Para  Comércio
varejista e atacadista de explosivos
e  artigos  pirotécnicos  e  (Produção
de  Shows  Pirotécnicos);  Licença
ambiental  –  Para  o  Comércio
varejista e atacadista de explosivos
e  artigos  pirotécnicos  e  (Produção
de Shows Pirotécnicos). Expedida por
Órgão  oficial;  Atestado  de
Capacidade  Técnica  (declaração  ou
certidão)  fornecido  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou
privado, comprovando o desempenho da
empresa  em  contrato  pertinente  e
compatível em características com o
objeto da contratação. Declaração de
Visita Técnica em conjunto ao local

Show 31
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onde  serão  executados  os  serviços
pirotécnicos  e  de  que  tomou
conhecimento de todas as informações
e  condições  necessárias  para  o
cumprimento da execução do serviço,
com  a  devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro. 
LOTE 17 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE.

01 Gerador  de  energia  de  184kva,
especificação:  potencia  standy
by/prime  180/168  KVA;  frequência
60/50HZ:  Tensão:  220/380/440.VCA;
corrente  442/254/221  A:  Motor  MWM
6.10 TCA; quadro de comando: Digital
com acionamento automático analógico
com  partida  e  parada  manual
container silenciado leve – 85db (A)

Diária 31

02 Carreta Trio Elétrico Médio Porte –
Locação de caminhão com gaiola tipo
trio  elétrico  montada  em  chassis
trucado;  nas  medidas  mínimas  Palco
com 9 x 5 m; Comprimento: 12,50 m;
Largura: 3.10m e Altura: 4,45 m, com
passarela superior (segundo palco);
com 01 gerador de energia elétrica
para sistema de sonorização e 01 ge-
rador de energia elétrica para sis-
tema de iluminação; e puxada por ca-
valo  mecânico  trucado.  com  sistema
de  sonorização  composto  de:  P.A.
frente – 8 Caixas de Graves, 8 Cai-
xas  de  Médio  Graves,  8  Titanium;
P.A. fundo – 8 Caixas de Graves, 8
Caixas de Médio Graves, 8 Titanium;
P.A. lateral L – 8 Caixas W Box com
16 falantes de 15″ 600 watts, 8 Cai-
xas com 16 falantes de 12″ 400 watts
8 Drive Titanium 72 S Eros ou simi-
lar; P.A. lateral R – – 8 Caixas W
Box  com  16  falantes  de  15″  600
watts, 8 Caixas com 16 falantes de
12″ 400 watts 8 Drive Titanium 72 S
Eros ou similar; amplificação e pro-
cessamento compatível com o sistema;
MONITOR: 06 monitores sm400 ou simi-
lar; 1 Mesa de 01 V Yamaha 32 canais
ou  similar;  2  Power  Play  Bering  8
canais ou similar; 2 Monitores 2 x
12 WGK ou similar. A empresa deverá
montar,  em  sua  totalidade,  enten-
dendo-se por estrutura também, toda
a cobertura do mesmo. Estacionará o
veículo no local onde será definido
pela secretaria. Executará a monta-
gem  da  sua  aparelhagem,  fornecendo
todo o material e a mão-de-obra ne-
cessários. Disponibilizará uma equi-
pe de no mínimo 06 (seis) pessoas,
dentre as quais 01 (um) serralheiro,
01 (um) técnico de luz (iluminação),
01 (um) técnico de áudio e auxilia-
res, para prestação de serviços ge-
rais  de  montagem  e  desmontagem  de
toda a estrutura do evento com a de-
vida vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas relati-
vas ao transporte, alimentação, es-
tadia, operação, montagem, desmonta-
gem e segurança serão por conta da
empresa  contratada.  E  deverão  ser
prestado  o  serviço  conforme  layout

Diária 16
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fornecido pela equipe da Secretaria.

03 Skywalker  canhão  de  luz  de  alta
potência, refletor de 4.000 watts de
potência  com  lâmpada  xenon-6200k,
consumo de trabalho 20 graus, vidro
temperado  para  alta  temperatura,
estrutura  em  aço  em  alta
resistência,  foco  manual  atingindo
ângulo de 90 à 120 graus.

Diária 30

04 Serviços locação de carro de som de
porte  médio com  motorista
devidamente  habilitado.  O  veículo
deverá possuir 01 microfone sem fio
e  01  microfone  com  fio,  avador  de
som, leitor de CD que execute mp3 e
outros  formatos,  USB,  som  com  16
auto  falantes  de  15  polegadas,  16
auto  falantes  de  18  polegadas,  16
drivers de titânio de cada lado, 16
cornetas, 01 mesa com 24 canais, 01
gerador de no mínimo 40 kva. O som
deverá ser distribuído nos 04 lados
do  veículos.  Veículo  ano  de
fabricação igual ou superior a 2008,
devidamente  regularizado  junto  ao
Detran e corpo de bombeiros.

Diária 34

05 Refletor mini brute:  com 6 lampadas
DWE  650,  perfazendo  um  total  de
3.900  watts,  carcaça  em  aço  com
bandor  para  ajuste  da  área  a  ser
iluminada. 

Diária 57

06 Unidade  autônoma  de  geração  de
iluminação e energia elétrica (torre
de  iluminação  rebocável):  partida
elétrica,  motor  e  alternador
refrigerado  a  água  por  radiador  e
óleo  diesel  para  motor,  usa  4
lâmpadas de 1.250watts (SHO-HD) 600-
00  lumens,  sistema  de  içamento  –
7,62 metros com trailer em aço para
reboque e lanternas traseiras, 

Diária 24

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)

_______(Local),__________de___________ de 2019 

Obs: Os serviços deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas nos Anexos I e II
deste Edital.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão
inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta, serão únicos
e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das  Obrigações  Contratuais.
(Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)

_____________________________________________
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA E PREÇOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 172/SML/2018

1. OBJETO

1.1. O Presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PELO
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  ESTRUTURA  PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS,  a contar da data da publicação original da Ata de
Registro de Preços na Imprensa Oficial do  Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia (AROM), visando atender as necessidades da Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações
constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

1.2. Unidades  Participantes: SEMES,  SEMED,  SECRETARIA  GERAL  DE  GOVERNO,
FUNCULTURAL e SEMI.

1.3.  Órgão  Gerenciador: SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO  DE  GASTOS
PÚBLICOS – SGP.

2. JUSTIFICATIVA

A presente justificativa, extraída dos autos do Processo nº 02.0049/2018, visa
motivar a aquisição pretendida nos autos, em atendimento o que preceitua a
legislação aplicável, em especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e
10.520/2002 e Decreto Municipal nº 15.402/2018.

Importante consignar que a  Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos
Púbicos  –  SGP  foi  a  unidade  motivadora  para  a  implantação  do  respectivo
Registro  de  Preços  e  que  a  justificativa  da  necessidade  e  quantidades
estimadas  no  processo,  em  razão  do  consumo,  foram  elaboradas  pelo  Órgão
Participante  e  consolidadas  pela  própria  Superintendência,  a  qual  detêm
conhecimento e informações pertinentes para a correta instrução processual na
fase de planejamento da compra.

Ademais,  a  demanda  e  atendimentos  são  atribuições  inerentes  ao  Órgão
Participante, uma vez que somente esses possuem conhecimento técnico e prático
acerca  do  objeto  e  dos  serviços  sob  sua  responsabilidade  que  demandam  a
utilização dos serviços que se pretendem contratar.

Nesse  sentido,  consta  às  fls.  381-406  dos  autos a  Minuta  do  Termo  de
Referência  elaborada  pela  Superintendência  Municipal  de  Gestão  dos  Gastos
Púbicos – SGP, devidamente aprovada pela autoridade competente.

Assim,  seguindo  a  regular  tramitação  dos  autos,  na  forma  disciplinada  no
Fluxograma  aprovado  pelo  Decreto  Municipal  n.  15.403,  de  22.08.2018,  em
especial no Anexo II, é que formalizamos o presente Termo de Referência, com
os elementos técnicos apresentados nos autos e nos limites da competência
desta Superintendência Municipal de Licitações.

Extrai-se da justificativa da SGP: 
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“Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP,
órgão  de  gestão  governamental  e  natureza  instrumental  de
planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio,
relacionada  às  despesas  de  natureza  essencial,  logística,
patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder
Executivo Municipal, e ainda: 
I – propor políticas, programar e acompanhar as atividades de
utilização e movimentação dos recursos logísticos, patrimoniais,
de  suprimentos  e  de  manutenção  administrativa,  contratação  de
fornecedores, aquisição de bens e serviços, disposição de bens
móveis e imóveis, atuando como órgão central do sistema logístico
e  de  controle  de  gastos  de  manutenção  de  atividade-meio  da
estrutura do Poder Executivo Municipal; 
II – coordenar, supervisionar, orientar e aperfeiçoar as práticas
de  gestão  operacional  que  envolvam  despesas  com  logística  de
transporte e de documentos; 
III – promover a transparência, controle e elevação do nível de
eficiência  da  qualidade  dos  gastos  públicos  com  suprimentos,
logística e manutenção da estrutura administrativa; 
IV – ampliar a qualidade e economicidade das compras de produtos e
serviços  que  visam  a  dar  suporte  à  operacionalização  das
atividades do Poder Executivo Municipal; 
V  –  realizar  aquisições  corporativas,  gerando  ganhos  de
eficiência, economia de escala e organização logística, ampliando
o rol e fomentando a competitividade de fornecedores do Município;
VI  –  implementar  o  gerenciamento  eletrônico  de  processos  e
documentos administrativos e garantir a gestão eficiente da frota
de veículos oficiais; 
VII – prestar apoio administrativo, financeiro e logístico aos
Gabinetes do Prefeito, do Vice-Prefeito; 

2.1.4. Dessarte, tencionando proporcionar a realização dos eventos
no  âmbito  do  Poder  Executivo  Municipal,  vislumbra-se  a
terceirização dos serviços, por se tonar menos oneroso para o
poder público Municipal, visto que, tanto a disponibilização de
recursos humanos, quanto o fornecimento de materiais, ferramentas,
utensílios e equipamentos para a prestação de serviços, ficam sob
a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  que  somente  fornecerá  os
produtos nas quantidades e especificações requisitadas para cada
evento a ser realizado.

2.1.5. Ademais, a Prefeitura Municipal de Porto Velho não apodera-
se  de  equipamentos  para  estruturação  de  eventos,  não  dispondo
também,  em  seu  quadro  pessoal,  de  profissional  ou  técnico
capacitado para a realização do serviço.

2.1.6. Todavia, dispomos ainda do fato de que esta Administração
não  possui  pacto  contratual.  Logo,  dada  urgência  do  caso  em
observância, e da imperiosa necessidade de se atender a demanda
dos  órgãos  participantes  deste  aludido  processo,  tornando-se
imprescindível  a  realização  com  maior  celeridade  possível  a
contratação ora citada.

2.1.7.  A estimação quanto ao objeto ora pretendido, discorre do
número de eventos a serem realizados pelas Unidades participantes,
assim  como,  possíveis  eventos  que  possam  surgir,  sendo
quantificado  com  base  nos  eventos  semelhantes  realizados
recentemente  pela  Administração  Pública  Municipal,  conforme
destacam documentos dos órgão participantes juntados nos autos.

2.1.8. A presente justificativa, fundamenta-se nas Justificativas
encaminhada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMES
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(fls.05 a 42), Secretaria Geral de Governo – SGG (fls.100 a 122),
Secretaria Municipal de Educação – SEMED (fls.123 a 151), Fundação
Cultural de Porto Velho – FUNCULTURAL (fls.152 a 181) e Secretaria
Municipal  de  Integração  –  SEMI  (fls.288  a  325),  que  visa  a
aquisição pretendida, em atendimento ao que preceitua a legislação
aplicável, em especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e
10.520/2002. 

2.1.9. Neste sentido, foi juntada aos autos, as Justificativas,
elaborada pelas Unidades participantes, devidamente aprovado pela
autoridade competente.

2.1.10. Assim, seguindo a regular tramitação dos autos, na forma
disciplinada  no  Fluxograma  aprovado  pelo  Decreto  Municipal  n.
14.543, de 23.05.2017, em especial nos Anexos I e III, é que
formalizamos  o  presente,  com  os  elementos  apresentados  pelas
Unidades  Participantes  e  nos  limites  da  competência  desta
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos.

2.1.11. Os bens descritos neste Termo de Referência, nos termos da
Lei nº. 10.520/2002, enquadram-se na classificação de bens comuns,
uma vez que possuem padrões de desempenho e qualidade segundo
especificações usuais no mercado.

2.2. Da Justificativa para utilização de Lotes

Destaca-se o entendimento do TCE – RO (Súmula nº8/2014 – TCE-RO);
infracitado abaixo:

A Administração Pública em geral deverá restringir a utilização do
critério de julgamento menor preço por lote, reservando-a àquelas
situações em que a fragmentação em itens acarretar a perda do
conjunto; perda da economia de escala; redundar em prejuízo à
celeridade da licitação; ocasionar a excessiva pulverização de
contratos ou resultar em contratos de pequena expressão econômica,
observadas as seguintes condições cumulativas: 
a)  apresentar  justificativa  que  demonstre  a  motivação  para  a
utilização do critério de julgamento menor preço por lote; 
b) prever quantidade restrita de itens por lote; 
c)  proceder  ao  agrupamento  por  lote  de  itens  que  guardem
homogeneidade  entre  si,  isto  é,  considerando-se  a  natureza  e
características  dos  itens,  possam  ser  fornecidos  por  um  mesmo
fornecedor, concretizando, assim, os princípios da competitividade
e igualdade;
d)  estabelecer  no  instrumento  convocatório  a  definição  das
unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo
e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
e) proceder à rigorosa, ampla e irrestrita pesquisa de preços de
mercado vigente na data da licitação; 
f) prever no edital a desclassificação da proposta se contemplar
valor  unitário  (item)  e/ou  global  (lote)  acima  do  valor  de
mercado; TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de
Processamento e Julgamento 
g) contemplar no critério de julgamento previsto no edital além
dos valores unitários dos itens, a estimativa de quantidade a ser
adquirida por item no prazo de validade do registro; 
h) considerar no julgamento da proposta o resultado mais vantajoso
à Administração Pública ao se efetuar a comparação entre “a soma
dos preços por item no lote” e a “somatória dos preços dos itens
do lote, multiplicado pela estimativa de consumo”; e
i) fazer menção expressa no Edital de que compete ao pregoeiro
diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que
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o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo
da  disparidade  entre  o  preço  inicialmente  previsto  e  o  preço
ofertado pelos participantes. 

Em fundamentação na Súmula supracitada, é lícito a aplicação da
licitação por lotes, quando a licitação por itens isolados exigir
elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da
administração pública, considerando o emprego de recursos humanos
e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de
escala  e  a  celeridade  processual  e  prejudicando  o  processo
seletivo da proposta mais vantajosa para a Administração. Ainda
assim, a licitação por itens poderá exigir a realização de igual
número de contratações, o que, como já ressaltado, constituiria
obrigação  aos  servidores  encarregados  do  acompanhamento  desses
instrumentos, o que possivelmente oneraria a Administração.

2.3. Da Justificativa para utilização de Registro de Preços

No  que  concerne  a  contratação  a  que  se  pretende  instaurar
procedimento  de  Sistema  de  Registro  de  Preços,  compete-nos
verificar  a  legislação  intrínseca  em  relação  ao  Sistema  de
Registro  de  Preços,  sendo  este,  o  princípio  adotado  para  a
pretendida  contratação.  Em  conformidade  com  a  Lei  8.666/93,
notadamente em seu Artigo 15,§ 4º; vejamos:

§ 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração
a  firmar  as  contratações  que  deles  poderão  advir,  ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa  às  licitações,  sendo  assegurado  ao  beneficiário  do
registro preferência em igualdade de condições. 

Por instrumento de Sistema de Registro de Preços a Administração
viabiliza diversas contratações, através de um único procedimento
licitatório.  Assim  sendo,  implica  de  modo  direto,  ao
restringimento dos custos operacionais da Administração Municipal,
sem prejuízo dos ditames do ordenamento quanto as contratações
públicas.

2.4. Do Estudo de Viabilidade

Insta salientar que, as secretarias interessadas realizaram Estudo
de  Viabilidade,  buscando  demonstrar  a  vantajosidade  entre  a
aquisição e a contratação de empresas especializada para prestação
de serviços de locação de equipamentos e estrutura para realização
de eventos. Juntado nos autos (fls.09 a 181; 288 a 325).”

3.   PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1.  A Contratada deverá executar o serviço solicitado no prazo de até  48
(quarenta e oito) horas antes da data da realização do evento previsto pela
contratante;

3.2. A convocação para fornecimento do serviço será feita através da emissão e
encaminhamento  da  Nota  de  Empenho,  ou  outro  documento  equivalente,  à
contratada.

3.3. A convocação será realizada por telefone, pessoalmente ou via e-mail
(informado pela contratada), com aviso de recebimento, acompanhado do anexo da
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nota de empenho, se for o caso, para impressão, assinatura e devolução via
postal, através do mesmo endereço eletrônico. 

3.4. Executado o futuro contrato, o seu serviço será recebido pela Comissão de
Recebimento de Serviços e Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras ‘a’ e
‘b’, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93.

3.5. Será recebido o serviço do presente instrumento,  PROVISORIAMENTE, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do Art. 73, II,  “a” e  §  2°,
para efeito de verificação da conformidade com a especificação exigida.

3.6. Será recebido o serviço do presente instrumento,  DEFINITIVAMENTE,  no
prazo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos do Art. 73, II, “b”, para
comprovação  da  qualidade  e  quantidade  dos  serviços  contratados  a  serem
adquiridos.

3.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da execução do serviço, nem ético-profissional
pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

3.8. O serviço será recebido por uma Comissão de Recebimento, que terá, junto
ao Requisitante, a incumbência entre outras atribuições, aferir a quantidade,
qualidade e adequação dos serviços.

3.9. Caso sejam insatisfatórios os serviços, lavrar-se-á Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
todo o serviço em questão será rejeitado, devendo ser refeito em tempo hábil
para que não prejudique o andamento das atividades da CONTRATANTE, quando se
realizarão  novamente  as  verificações  constantes  nos  itens  referenciados,
ficando  suspenso  o  pagamento  da  nota  fiscal/fatura,  até  a  execução  das
correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
instrumento, em virtude do decorrente atraso de entrega que será verificado
para a hipótese.

3.10. Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando
o pagamento.

3.11. Não aceito o(s) serviços será comunicado à contratada, para que proceda
a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o efetivamente
entregue com aquele que efetivamente se pretende adquirir.

3.12.  A contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for
recusado  por  apresentar-se  contraditório  à  Ordem  de  Fornecimento  e/ou
distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com
o disposto no referido instrumento convocatório e seus anexos no prazo máximo
de 03 (três) dias.

3.13.  Expedida  a  Nota  de  Empenho,  o  recebimento  de  seu  serviço  ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o
art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

4. CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.  A CONTRATANTE, é o órgão responsável pelo processamento e pagamento da
despesa.  Será  responsável  pelo  acompanhamento  legal  do  futuro  contrato  e
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providenciará a sua formalização, execução orçamentária e financeira, diante
dos respectivos comprovantes devidamente conferidos e atestados, solicitando a
aprovação final das ordens de serviço.

4.2.  A  CONTRATANTE,  será  responsável  pela  gestão,  fiscalização  e
acompanhamento do futuro contrato, sendo responsável pela execução técnica
plena  dos  serviços  contratados,  seus  níveis  mínimos  e
continuidade/escalabilidade  ininterrupta  dos  mesmos,  assim  como  quaisquer
atividades relacionadas com a operação, inclusive autorizando os fornecimentos
dos serviços, em conformidade com a legislação e com o próprio Edital/Contrato
que remeterão às especificações deste Termo de Referência.

4.3.  A CONTRATANTE designará também a Comissão de Recebimento do serviço do
futuro Contrato de que trata o inciso I, alínea “b”, do art. 67 da Lei Federal
nº 8.666/93, dentre os servidores lotados na UNIDADE composta por no mínimo,
três servidores, para exercer o ateste dos eventos e diárias relacionadas à
execução contratual, sob pena de responsabilidade solidária junto aos órgãos
fiscalizadores,  a  qual  se  responsabilizará  pelo  recebimento  definitivo  do
serviço,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pela  maioria  de  seus
membros,  após  a  vistoria  que  comprove  a  adequação  do  serviço  aos  termos
contratuais, observado ainda o disposto no art.69 da mesma Lei, de modo a
aferir o atendimento aos princípios da legalidade, finalidade, eficiência e
economicidade.

4.4. A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços deste instrumento.

4.5. A  ausência  de  comunicação  por  parte  da  ADMINISTRAÇÃO  referente  a
irregularidades ou falhas, ou qualquer omissão total ou parcial do Gestor do
futuro Contrato não eximirá a Contratada de sua plena responsabilidade pela
execução, supervisão e controle dos serviços, nas condições previstas neste
Termo de Referência.

4.6. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização, durante a vigência do futuro contrato, fornecendo informações,
propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e
exigências apresentadas pela fiscalização.

4.7. A  CONTRATADA  se  obriga  a  permitir  que  a  auditoria  interna  da
ADMINISTRAÇÃO e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito ao serviço deste instrumento.

4.8. A ADMINISTRAÇÃO realizará avaliação da qualidade do atendimento, dos
resultados concretos dos esforços sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios
decorrentes da política de preços por ela praticada.

4.9. A  avaliação  será  considerada  pela  ADMINISTRAÇÃO  para  aquilatar  a
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços
prestados,  para  decidir  sobre  a  conveniência  manter  ou  a  qualquer  tempo,
rescindir o futuro Contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela
CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de
capacitação técnica em licitações públicas.

4.10. Ao  gestor  do  futuro  contrato  se  resguarda  o  direito  de  a  qualquer
momento verificar as condições de uso e manutenção dos equipamentos, inclusive
contratando técnico ou empresa especializada caso necessário.
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4.11. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços,  diretamente  ou  por
prepostos designados, podendo para isso:

4.11.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de
empregado da contratada que estiver sem uniforme ou que não se identifique,
que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a
seu  exclusivo  critério,  julgar  inconveniente,  devendo  a  Contratada
providenciar a substituição do empregado, às suas exclusivas expensas;

4.11.2. Examinar  as  Carteiras  Profissionais  e  documentos  dos  empregados
colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

4.11.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer equipamento que não
atenda às necessidades e especificações deste Termo de Referência.

4.11.4. O Fiscal do futuro Contrato se incumbirá de acompanhar a execução dos
serviços, determinando à Contratada as providências necessárias ao regular e
efetivo  cumprimento  do  futuro  contrato,  bem  como  anotar  e  enquadrar  as
infrações  contratuais  constatadas,  comunicando  as  mesmas  ao  seu  superior
hierárquico. 

4.11.5. Gestor do futuro Contrato deverá executar, mensalmente, a conferência
dos serviços, descontando-se, do valor devido como pagamento, o equivalente à
indisponibilidade dos serviços contratados ocorrida por motivos imputáveis à
Contratada,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  CONTRATO,
assegurado à Contratada, o direito ao contraditório.

4.11.6. O Gestor do futuro Contrato poderá, sempre que julgar necessário,
solicitar à Contratada a apresentação de quaisquer documentos referentes aos
serviços contratados.

4.11.7.  O  Gestor  do  futuro  Contrato  exercerá  a  fiscalização  dos  serviços
contratados,  de  modo  a  assegurar  o  efetivo  cumprimento  das  obrigações  da
Contratada, realizando a supervisão das atividades por ela desenvolvidas e
efetivando avaliações periódicas. As deficiências e irregularidades que forem
constatadas serão comunicadas:

4.11.7.1. Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.

4.11.7.2. Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se, quando
pertinente, prazo certo para a correção da irregularidade. As comunicações
formais  serão  registradas  no  Diário  de  Ocorrências  ou  por  Carta  Formal
remetida à Contratada. Por publicação no Diário Oficial dos Municípios do
Estado  de  Rondônia,  no  caso  de  recusa  do  recebimento  da  notificação  ou
insucesso de remessa postal com Registro de Recebimento.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome
do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem a execução de serviços compatíveis com o objeto deste instrumento.

5.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da
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emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas
sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da Administração, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017;

5.2.  Para  os  serviços  referentes  ao  Lote  16  –  Fogos  de  Artifícios,  as
licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica:

5.2.1. Atestado  de  Registro  de  BLASTER  expedido,  pelo  DECAME  –  Delegacia
Especializada em Controle de Armas Munições e Explosivos ou por Órgão oficial
equivalente;

5.2.2. Comprovação que a Empresa possui ou que virá a possuir em seu quadro
efetivo  o  profissional  APTO,  para  conhecimento,  manuseio  e  operação  com
explosivos.  Devendo  ser  demonstrado  por  meio  da  DECAME  –  RO  –  Delegacia
Especializada em Controle de Armas Munições e Explosivos ou por Órgão oficial
equivalente; (Modelo Próprio da Licitante).

5.2.3.  Alvará  de  Licenciamento  expedido  pela  DECAME/RO  –  Delegacia
Especializada em Controle de Armas Munições Explosivos ou por Órgão oficial
equivalente  Para  Comércio  varejista  e  atacadista  de  explosivos  e  artigos
pirotécnicos e (Produção de Shows Pirotécnicos); 

5.2.4.  Licença  ambiental  –  Para  o  Comércio  varejista  e  atacadista  de
explosivos e artigos pirotécnicos e (Produção de Shows Pirotécnicos). Expedida
por Órgão oficial; 

5.2.5.  Declaração  de  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e
condições necessárias para o cumprimento da execução dos serviços.

6. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses,
contados a partir publicação no  Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia (AROM).

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº.
8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, às previstas neste Termo de
Referência; 

7.2. Fornecer, sem qualquer ônus para o Município, quaisquer componentes adi-
cionais necessários para a fiel execução e fornecimento dos Materiais e a sua
utilização adequada para a execução dos serviços;

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

7.4. Além das demais obrigações exigidas em Lei, a contratada deverá: 

7.4.1. Executar os serviços nas especificações contidas neste instrumento;

7.4.2. Manter durante toda a execução do futuro contrato as mesmas condições
de habilitação;

7.4.3. Executar os serviços no preço, forma e prazo estipulados na proposta;
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7.4.4. Executar os serviços nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante
em cada ordem de serviço;

7.4.5. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quan-
do for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos
serviços. 

7.4.6. Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas em le-
gislação específica de acidentes trabalho quando em ocorrência de espécie fo-
rem vítimas os seus empregados, no desempenho de suas atribuições ou em conta-
to com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas dependências da CONTRATAN-
TE;

7.4.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cum-
primento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos previstos em Lei.

7.4.8.  Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para repre-
sentá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento do serviço do regis-
tro;

7.4.9. Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o serviço a ser adqui-
rido, sobretudo qualquer dificuldade encontrada na entrega do serviço.

7.4.10. A competência de montagem e desmontagem das tendas, da sonorização,
palcos, arquibancadas e demais itens, serão de total responsabilidade da em-
presa Contratada.

7.4.11. Correrão por conta da CONTRATADA ainda o transporte, refeição, combus-
tível, diárias, hospedagem, manutenção de veículos e outros que se fizerem ne-
cessários para o bom cumprimento dos serviços quando for o caso.

7.4.12. A contratada deverá apresentar documentação assinada pelo engenheiro,
ART mecânica, ART elétrica, técnico e eletrotécnico e taxas do CREA paga, com
vistoria do corpo de bombeiros, no momento da assinatura do contrato ou quando
for solicitado o serviço.

7.4.13. A CONTRATADA será responsável pelos projetos de instalações elétricas,
de rede lógica, projeto contra incêndio, com a devida vistoria do Corpo de
Bombeiros, Engenheiro Elétrico, técnico e eletrônico e demais vistorias neces-
sárias quando forem solicitados os serviços.

7.4.14. A contratada deverá manter em regime de plantão um técnico eletricista
para eventuais correções e instalações elétricas adicionais;

7.4.15.  A contratada deverá se responsabilizar pela autorização do corpo de
Bombeiros;

7.4.16. A contratada deverá apresentar responsável técnico para a montagem das
estruturas bem como pela instalação elétrica, devidamente registrado no conse-
lho federal correspondente, com respectiva Anotação de Responsabilidade Técni-
ca – ART/CREA e ou RRT/CAU;

7.4.17. A empresa contratada deverá montar os equipamentos de sonorização e TV
conforme orientação da organização do evento;
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7.4.18. O carro de som e o trio elétrico deverá estar com a documentação em
dia, assim como os respectivos condutores habilitados;

7.4.19. A contratada deverá realizar as ligações dos equipamentos elétricos na
rede de energia dos eventos, utilizando cabos adequados a carga de cada equi-
pamento, assim como disjuntores de proteção;

7.4.20. Além das obrigações acima, deverá a contratada fornecer os serviços,
conforme segue:

a) Locação de Tendas com cobertura tipo pirâmide com estrutura metálica e ilu-
minação: A contratada deverá manter no local de cada evento, equipe de opera-
ção e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, sendo que
todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação,
montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contratada. Montado com
travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA
(ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável pela Vis-
toria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout
fornecido pela equipe do órgão requisitante;

b) Sistema de Sonorização: A contratada deverá manter no local de cada evento,
equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamen-
tos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, esta-
dia, operação, montagem e desmontagem e segurança serão por conta da contrata-
da. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com do-
cumentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro
responsável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados
conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante;

c) Locação de Treliças de alumínio: A empresa contratada deverá manter no lo-
cal de cada evento, equipe de operação e manutenção, para o perfeito funciona-
mento dos equipamentos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte,
alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por
conta da contratada. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura
de engenheiro responsável pela vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deve-
rão ser montados conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante;

d) Sistema de Iluminação: A contratada deverá manter no local de cada evento,
equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamen-
tos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, esta-
dia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contrata-
da. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com do-
cumentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura do engenheiro
responsável pela vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados
conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.

e) Locação de Palco: A contratada deverá manter no local de cada evento, equi-
pe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos,
sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contratada.
Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documen-
tação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro respon-
sável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados con-
forme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.
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f) Locação de Painel de LED P6: A contratada deverá manter no local de cada
evento, equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos
equipamentos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta-
ção, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da
contratada. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço
com documentação do CREA (ART MECÂNICA ELÉTRICA), com assinatura do engenheiro
responsável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados
conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.

g) Climatizador: A contratada deverá manter no local de cada evento, equipe de
operação e manutenção para o perfeito funcionamento dos equipamentos, sendo
que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação,
montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contratada. Montado com
travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço estaqueado com cabo de
aço e documentação do CREA (ART MECÂNICA e ELÉTRICA), com assinatura de enge-
nheiro responsável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser
montados conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.

7.5. Executar os serviços do futuro contrato, através de pessoas idôneas, com
capacitação profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou faltas, que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de
suas funções causem ao contratante, podendo o mesmo solicitar a substituição
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica
seja insuficiente;

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

7.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-
ais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do futuro contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento.

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens rece-
bidos provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, para
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, repa-
rado ou corrigido; 

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atra-
vés de comissão/servidor especialmente designado; 

8.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento; 

8.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instru-
mento, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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8.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados em Ata. 

8.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento. Rejei-
tar, no todo ou em parte, os materiais entregue fora das especificações deste
instrumento e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de
Preços. 

9. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

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

10.   ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. 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 ob-
jeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato. 

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Após o recebimento dos serviços, o processo será instruído com a respec-
tiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou docu-
mento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando
se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Refe-
rência.

11.2. A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, efetuará o pagamento em até
30 (trinta) dias, contados da data da liquidação da despesa.

11.3. A Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fis-
cal/Fatura, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhista.

11.4. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ verificará se a contratada mantém to-
das 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).

11.5.  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 pagamen-
to;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:
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I=    i__
    365

I=    6/100
      365 I= 0,00016438

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente ter-
mo, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e
8.666/93. As sanções administrativas serão aplicadas observando sempre a ga-
rantia da ampla defesa e o contraditório.

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

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do futuro contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não mantiver a proposta.

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

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarre-
tem prejuízos significativos para a Contratante; 

12.2.2. Multa moratória diária de 2% (dois por cento) por dia de atraso injus-
tificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

12.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do con-
trato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percen-
tual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadim-
plida;

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

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

12.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção 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; 

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº
8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 
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12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da li-
citação; 

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

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pro-
cesso administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contra-
tada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsi-
diariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em considera-
ção a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como
o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

13.   RECURSOS     ORÇAMENTÁRIOS   E VALOR ESTIMADO

13.1. As  respectivas  despesas  decorrentes  da  execução  dos  serviços
solicitados,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  consignados  no
orçamento do Município de Porto Velho.

ITEM SECRETARIA RECURSOS

01 SEMES

Projeto de Atividade: 13.01.27.812.343.2.822
Projeto de Atividade: 13.01.27.813.344.2.824
Projeto de Atividade: 13.01.27.813.344.2.825
Projeto de Atividade: 13.01.27.812.345.2.826
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

02
SECRETARIA  GERAL
DE GOVERNO

Projeto de Atividade: 02.01.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

03 SEMED
Projeto de Atividade: 09.01.12.392.308.2.700
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

04 FUNCULTURAL
Projeto de Atividade: 02.21.13.392.047.2.923
Elemento de Despesa: 33.30.39
Fonte de Recurso: 01.00

05 SEMI

Projeto de Atividade: 16.01.04.122.347.2.290 (SEMA)
Projeto de Atividade: 16.01.04.122.347.2.901 
(SEMDESTUR)
Projeto de Atividade: 16.01.04.122.347.2.902 
(SEMAGRIC)
Projeto de Atividade: 16.01.04.695.531.2.855
Projeto de Atividade: 16.01.20.692.204.1.655
Projeto de Atividade: 16.31.18.542.350.2.911
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

13.2.  Em conformidade com pesquisa e Quadro Comparativo de Preços atestados
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pelo Departamento de Cotações – DECOT/SML (fls. 410-549 dos autos), o Valor
Estimado para a futura contratação é de: R$ 14.816.391.97  (quatorze milhões
oitocentos e dezesseis mil trezentos e noventa e um reais e noventa e sete
centavos).

14. ANEXOS

14.1. É parte integrante deste Termo de Referência os seguintes Anexos:

Anexo I – ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

Porto Velho-RO, 07 de novembro de 2018

Responsável pela Elaboração:

THAYNARA HOLANDA DA SILVA
Gerente Da Divisão De Acompanhamento De Controle E Análise Processual

MATRÍCULA. 297830

Responsável pela revisão/SGP:

JAMIL MANASFI DA CRUZ
Diretor Do Departamento De Gestão Dos Núcleos Administrativos

MATRÍCULA: 21593

AUTORIZAÇÃO

Nos termos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e o Decreto Municipal 15.402/18

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO
 

UNIDADE
 TOTAL
PEDIDO
 MÍNIMO

TOTAL A
REGISTRAR 12

MESES

VALOR
UNT.

VALOR 
TOTAL

LOTE 1 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: PALCO

1 Locação de Palco medindo 16 x 14
(m): piso de 2.0 de altura, com-
pensado  chapa  naval;  grades  de
contenção nas laterais e no fun-
do;  com  escada  de  acesso,  com
corrimão e extintores de incêndio
CO2,  cobertura  modelo  02  águas
com estrutura de treliça P30 de
alumínio com lona branca, com pé
direito com no mínimo 10 metros
de  altura;  01  (um)  quadrado  de
treliça medindo 16x01 para colo-
car um banner de lona a ser for-
necido pela coordenação do even-
to. Sendo que todas as despesas
relativas  ao  transporte,  alimen-
tação,  estadia,  operação,  monta-
gem, desmontagem e segurança se-
rão por conta da empresa contra-
tada. A estrutura deve ser monta-
da com travas e amarrações de aço
estaqueado  com  cabo  de  aço  com
documentação do CREA (ART MECÂNI-
CA E ELÉTRICA), com assinatura do
responsável técnico, com a devida
vistoria do Corpo de Bombeiro Mi-
litar.  E  deverão  ser  montados
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria. 

Diária 26 37 R$ 13.100,00 R$ 484.700,00

2 Locação de Piso de Palco medindo
10x04 (m): piso de no máximo 1,00
m de altura, com compensado chapa
naval 20 mm e encarpetado na cor
preta; com escada de acesso com
corrimão,  uma  rampa  de  alumínio
para  acessibilidade  e  extintores
de incêndio CO2. Sendo que todas
as  despesas  relativas  ao  trans-
porte, alimentação, estadia, ope-
ração,  montagem,  desmontagem  e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  A  estrutura
deve  ser  montada  com  travas  e
amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço, com documentação do
CREA  –  ART,  com  assinatura  do
responsável técnico, com a devida
vistoria do Corpo de Bombeiro Mi-
litar.  E  deverão  ser  montados
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria. 

Diária 75 98 R$ 3.875,00 R$ 379.750,00

3 Locação de Praticáveis, estrutura
em alumínio ou similar, resisten-
te, que não seja de fácil corro-
são,  nem  comprometa  a  segurança
ou aparência; plataforma em com-
pensado naval; medidas: 2,00 me-
tros  comprimento  por  1,00  metro
de largura, cada módulo; regula-
gem telescópica de altura e en-
caixe  padronizados  e  reguláveis,

Diária
187 365 R$ 316,67 R$ 115.584,55
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para formar pisos uniformes e de
acordo  com  as  necessidades  dos
eventos;  altura:  0,20  metros;
0,40  metros;  0,60  metro  e  1,00
metro;  guarda-corpo  de  segurança
em  alumínio  com  altura  de  0,90
metro com traves de fixação; aca-
bamento em carpete nas cores pre-
to e cinza chumbo (de acordo com
a  solicitação),  sem  emendas  ou
rasuras que possam comprometer a
aparência e a segurança; saia la-
teral em TNT; escada de acesso,
na  altura  solicitada.  Sendo  que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada,  com  documenta-
ção do CREA – ART, com assinatura
do responsável técnico, com a de-
vida vistoria do Corpo de Bombei-
ro Militar. E deverão ser monta-
dos  conforme  layout  fornecido
pela equipe da Secretaria. 

LOTE 2 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: SONORIZAÇÃO

1 Locação de Montagem e Desmontagem
de  Sonorização  de  Grande  Porte:
Sonorização  Profissional  com  PA
de no mínimo 24 caixas line array
cada caixa contendo: 02 falantes
de 10 polegadas e 02 drive de ne-
odinium; 24 caixas se sub grave
com 2 falantes de 18 polegadas;
todas as caixas com seus respec-
tivos  amplificadores;  02  mesas
digital de 48 canais; 40 microfo-
nes  com  fio;  04  microfones  sem
fio UHF; 30 pedestais modelo gi-
rafa; 20 direct box passivo; 10
direct box ativo; 01 processador
digital profissional para P.A; 01
cubo de baixo com 01 caixa 4X10 e
01 caixa 1X15; 01 cubo de guitar-
ra 4X12; 01 side fill duplo com
kf850 e sub850; 12 monitores mo-
delo sm400 com amplificadores; 01
mult cabo de 56 vias; 20 praticá-
veis de 1X2; 01manpower; sistema
de cabeamento para atender bandas
nível  nacional.  Sendo  que  todas
as  despesas  relativas  ao  trans-
porte, alimentação, estadia, ope-
ração,  montagem,  desmontagem  e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  A  estrutura
deve  ser  montada  com  travas  e
amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do
CREA  (ART  MECÂNICA  E  ELÉTRICA),
com assinatura de engenheiro res-
ponsável com a devida vistoria do
Corpo de Bombeiro Militar. E de-
verão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.  Obs.:  empresa  deve
atender  RIDER  TÉCNICO  DE  BANDAS
NACIONAIS.

Diária 48 71 R$ 12.750,00 R$ 905.250,00

2 Locação de Montagem e Desmontagem
de  Sonorização  de  Médio  Porte:

Diária 92 138 R$ 7.500,00 R$ 1.035.000,00
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Sonorização  profissional  com  PA
de no mínimo 8 caixas line array
cada  caixa  contendo:  02  falante
de 10 polegadas e 02 drive de ne-
odinium;  8  caixas  se  sub  grave
com 2 falantes de 18 polegadas;
todas as caixas com seus respec-
tivos  amplificadores;  02  mesas
digital de 32 canais; 20 microfo-
nes  com  fio;  04  microfones  sem
fio UHF; 20 pedestais modelo gi-
rafa; 15 direct box; 01 processa-
dor digital profissional; 01 cubo
de baixo; 01 cubo de guitarra; 01
side fill duplo; 12 monitores mo-
delo sm400 com amplificadores; 01
mult cabo de 32 canais; Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  A  estrutura
deve  ser  montada  com  travas  e
amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do
CREA  (ART  MECÂNICA  E  ELÉTRICA),
com assinatura de engenheiro res-
ponsável com a devida vistoria do
Corpo de Bombeiro Militar. E de-
verão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria. 

3 Locação com Montagem e Desmonta-
gem  de  Sonorização  de  Pequeno
Porte:  Sonorização  contendo  4
caixas amplificadas de no mínimo
500wts  RMS  contendo:  falante  de
15 polegadas e drive de titânio;
01 mesa digital de 12 canais; 04
microfones sem fio UHF; 04 micro-
fones com fio SM58; 02 pedestais
modelo  girafa. A  estrutura  deve
ser montada com travas e amarra-
ções de aço estaqueado com cabo
de aço com documentação do CREA
(ART  MECÂNICA  E  ELÉTRICA),  com
assinatura  de  engenheiro  respon-
sável  com  a  devida  vistoria  do
Corpo de Bombeiro Militar. E de-
verão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria. 

Diária 121 163 R$ 2.833,33 R$ 461.832,79

LOTE 3 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: ILUMINAÇÃO

1 Locação com Montagem e Desmonta-
gem  de  Iluminação  para  Grande
Porte. 12  canhões  par  64  focos
05; 24 pares led de 5wats; 24 mo-
ving  head  575  spots;  24  moving
beem  com  lâmpada  5r;  10  stroob
atomic; 02 máquinas de fumaça; 12
elipso com íris; 01man power rack
dimmer 36 canais dmx, 01 mesa dmx
digital para moving e rack avoli-
te, sistema de cabeamento comple-
to. Sendo que todas as despesas
relativas  ao  transporte,  alimen-
tação,  estadia,  operação,  monta-
gem, desmontagem e segurança se-
rão por conta da empresa contra-
tada. A estrutura deve ser monta-

Diária 41 67 R$ 11.400,00 R$ 763.800,00
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da com travas e amarrações de aço
estaqueado  com  cabo  de  aço  com
documentação do CREA (ART MECÂNI-
CA E ELÉTRICA), com assinatura de
engenheiro responsável com a de-
vida vistoria do Corpo de Bombei-
ro Militar. E deverão ser monta-
dos  conforme  layout  fornecido
pela equipe da Secretaria. Obs.:
Empresa deve atender RIDER TÉCNI-
CO DE BANDAS NACIONAIS. 

2 Locação com Montagem e Desmonta-
gem de Iluminação para de Médio
Porte:  Iluminação  profissional
contendo  8  movie  BEEM  lâmpadas
5r; 12 canhões par led de 5wats,
01  mesa  controladora  digital  de
no mínimo 24 canais simultâneos,
1 rack digital, main Power com-
pleto. Sendo que todas as despe-
sas relativas ao transporte, ali-
mentação, estadia, operação, mon-
tagem,  desmontagem  e  segurança
serão por cota da empresa contra-
tada. A estrutura deve ser monta-
da com travas e amarrações de aço
estaqueado  com  cabo  de  aço  com
documentação do CREA (ART MECANI-
CA E ELÉTRICA), com assinatura de
engenheiro responsável com a de-
vida vistoria do Corpo de Bombei-
ro Militar. E deverão ser monta-
dos  conforme  layout  fornecido
pela equipe da Secretaria.

Diária 79 116 R$ 7.700,00 R$ 893.200,00

LOTE 4 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TRELIÇA DE ALUMÍNIO P30

1 Locação de 42mts de Treliças de
Alumínio P30, para portais, back-
droop  e  sustentação  de  banner,
decoração, locada por com sapatas
de sustentação e cubos. Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  A  estrutura
deve  ser  montada  com  travas  e
amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do
CREA  (ART  MECÂNICA  E  ELÉTRICA),
com assinatura de engenheiro res-
ponsável com a devida vistoria do
Corpo de Bombeiro Militar. E de-
verão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.

Diária 74 111 R$ 3.665,00 R$ 406.815,00

2 Locação de 38mts de Treliças de
Alumínio P30, para portais, back-
droop  e  sustentação  de  banner,
decoração, locada por com sapatas
de sustentação e cubos. Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  A  estrutura
deve  ser  montada  com  travas  e
amarrações de aço estaqueado com
cabo de aço com documentação do
CREA  (ART  MECÂNICA  E  ELÉTRICA),

Diária 102 145 R$ 2.960,00 R$ 429.200,00
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com assinatura de engenheiro res-
ponsável com a devida vistoria do
Corpo de Bombeiro Militar. E de-
verão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.

LOTE 5 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TENDAS

1 Locação de Tenda em estrutura me-
tálica em lona UV na cor Branca,
medindo  10X10,  Modelo  Piramidal
ou Chapéu de Bruxa; devem ser es-
taqueadas  e  com  suas  amarrações
em cabo de aço. Sendo de respon-
sabilidade  da  empresa  contratada
a documentação assinada por Enge-
nheiro; ART Mecânica; ART Elétri-
ca; Taxa do CREA paga com a devi-
da vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas rela-
tivas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, des-
montagem  e  segurança  serão  por
conta  da  empresa  contratada.  E
deverão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria. 

Diária 150 226 R$ 1.833,33 R$ 414.332,58

2 Locação de Tenda em estrutura me-
tálica em lona UV na cor Branca,
medindo 5X5, Modelo Piramidal ou
Chapéu de Bruxa; devem ser esta-
queadas e com suas amarrações em
cabo de aço. Sendo de responsabi-
lidade  da  empresa  contratada  a
documentação  assinada  por  Enge-
nheiro; ART Mecânica; ART Elétri-
ca; Taxa do CREA paga com a devi-
da vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas rela-
tivas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, des-
montagem  e  segurança  serão  por
conta  da  empresa  contratada.  E
deverão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.

Diária 529 646 R$ 828,00 R$ 534.888,00

3 Locação  de  Tenda  para  Stand em
estrutura metálica em lona UV na
cor Branca,  medindo 10X5, Modelo
Piramidal  com  CALHAS,  com  lonas
brancas  anti-chama  para
fechamentos  laterais,  devem  ser
estaqueadas e com suas amarrações
em  cabo  de  aço.  Com  PISO  em
compensado naval de no mínimo 20
mm  e  encarpetado  na  cor  preto,
iluminada  com  04  lâmpadas
florescentes de no mínimo 45wats
e  com  06  tomadas  universal
energizada com 127vots. Sendo de
responsabilidade  da  empresa
contratada  a  instalação  elétrica
e o escoamento da água das calhas
não  podendo  haver  em  hipótese
alguma, goteiras dentro da tenda.
E  documentação  assinada  por
Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica; Taxa do CREA paga com a
devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro.  Sendo  que  todas  as

Diária 97 202 R$ 1.533,33 R$ 309.732,66
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despesas relativas ao transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem, desmontagem e segurança
serão  por  conta  da  empresa
contratada.  E  deverão  ser
montados  conforme  layout
fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.

4 Locação  de  Tenda  para  Stand em
estrutura metálica em lona UV na
cor  Branca,  medindo  5X5, Modelo
Piramidal  com  CALHAS,  com  lonas
brancas  anti-chama  para
fechamento  laterais,  devem  ser
estaqueadas e com suas amarrações
em  cabo  de  aço.  Com  PISO  em
compensado naval de no mínimo 20
mm  e  encarpetado  na  cor  preto,
iluminada  com  04  lâmpadas
florescente de no mínimo 45wats e
com  06  tomadas  universal
energizada com 127vots. Sendo de
responsabilidade  da  empresa
contratada  a  instalação  elétrica
e o escoamento da água das calhas
não  podendo  conter  em  hipótese
alguma goteira dentro da tenda. E
documentação  assinada  por
Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica; Taxa do CREA paga com a
devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro.  Sendo  que  todas  as
despesas relativas ao transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem, desmontagem e segurança
serão  por  conta  da  empresa
contratada.  E  deverão  ser
montados  conforme  layout
fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.

Diária 280 448 R$ 822,50 R$ 368.480,00

LOTE 6 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARIM

1 Locação  de  Camarim  tipo  Contai-
ner, medindo 6 metros de compri-
mento, com 2,40 metros de largura
e 2.50 metros de altura; com re-
vestimento tipo divisório, insta-
lação elétrica e hidráulica, com
banheiro com sanitário e lavató-
rio, ar-condicionado, janela, to-
madas, luminárias, disjuntores de
segurança  e  porta  lateral  com
trinco  a  chave.  E  documentação
assinada por Engenheiro; ART Me-
cânica;  ART  Elétrica;  Taxa  do
CREA paga com a devida vistoria
do Corpo de Bombeiro. Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  E  deverão  ser
montados conforme layout forneci-
do pela equipe da Secretaria.

Diária 19 31 R$ 3.250,00 R$ 100.750,00

LOTE 7 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TELÃO DE LED E TELÃO
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1 Locação  de  01  Telão  Led/Painel:
01 Painel de LED sendo obrigato-
riamente ser um dos modelos: P06,
P08 ou P10,  medindo 3X2 metros,
ou seja, 03 metros de largura por
02  metros  de  altura.  O  painel
deve  ter  sua  placa  processadora
ligados  simultaneamente,  com  01
CÂMERAS  FILMADORA  DIGITAL  FULL-
HD;  dvd;  notbook;  com  mesa  de
corte e com profissionais da área
para operar tanto a câmera quanto
a mesa de corte, devem ser esta-
queadas e com suas amarrações em
cabo de aço. Sendo de responsabi-
lidade  da  empresa  contratada  a
documentação  assinada  por  Enge-
nheiro; ART Mecânica; ART Elétri-
ca; Taxa do CREA paga com a devi-
da vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas rela-
tivas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, des-
montagem  e  segurança  serão  por
conta  da  empresa  contratada.  E
deverão  ser  montados  conforme
layout  fornecido  pela  equipe  da
Secretaria.

Diária 56 87 R$ 6.350,00 R$ 552.450,00

2 Locação de um Telão de Lona me-
dindo 4X3 com projetor de no mi-
nimo 3.000 lumens, deve ter sua
placa   processadora  ligados  si-
multaneamente,  com  01  CÂMERAS
FILMADORA  DIGITAL  FULL-HD;  dvd;
notbook; com mesa de corte e com
profissionais da área para operar
tanto a câmera quanto a mesa de
corte,  devem  ser  estaqueadas  e
com  suas  amarrações  em  cabo  de
aço. Sendo de responsabilidade da
empresa contratada a documentação
assinada por Engenheiro; ART Me-
cânica;  ART  Elétrica;  Taxa  do
CREA paga com a devida vistoria
do Corpo de Bombeiro. Sendo que
todas  as  despesas  relativas  ao
transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e
segurança serão por conta da em-
presa  contratada.  E  deverão  ser
montados conforme layout forneci-
do pela equipe da SEMES.

Diária 26 44 R$ 3.380,00 R$ 148.720,00

LOTE 08 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO.

1 Locação com Montagem e Desmonta-
gem de 65 metros de Grade de Con-
tenção, com no máximo 01 metro de
altura e 02 metros de comprimen-
to, na cor prata, com pés e pinos
metálicos para encaixe e fixação
com cantos arredondados. Sendo de
responsabilidade  da  Empresa  con-
tratada a instalação e documenta-
ção assinada por Engenheiro; Taxa
do CREA paga com a devida visto-
ria do Corpo de Bombeiro. Sendo
que  todas  as  despesas  relativas
ao transporte, alimentação, esta-
dia,  operação,  montagem,  desmon-
tagem e segurança serão por conta
da empresa contratada. E deverão

Diária 663 1.134 R$ 1.254,00 R$ 1.422.036,00
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ser montados conforme layout for-
necido pela equipe da Secretaria.

2 Locação com Montagem e Desmonta-
gem de 25 metros de Grade de Con-
tenção com no máximo 01 metro de
altura e 02 metros de comprimen-
to, na cor prata, com pés e pinos
metálicos para encaixe e fixação
com cantos arredondados. Sendo de
responsabilidade  da  Empresa  con-
tratada a instalação e documenta-
ção assinada por Engenheiro; Taxa
do CREA paga com a devida visto-
ria do Corpo de Bombeiro. Sendo
que  todas  as  despesas  relativas
ao transporte, alimentação, esta-
dia,  operação,  montagem,  desmon-
tagem e segurança serão por conta
da empresa contratada. E deverão
ser montados conforme layout for-
necido pela equipe da Secretaria.

Diária 608 1.060 R$ 475,00 R$ 503.500,00

LOTE 09 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: ARQUIBANCADAS E CAMAROTE 

1 Locação de Arquibancada, contendo
50  metros  de  arquibancada,  com
escada  e/ou  rampa  entre  os
módulos.  A  arquibancada  deverá
ter um mínimo de seis degraus de
70  cm  de  largura,  feito  com
compensado  naval  de  3  cm  de
espessura,  tendo  distanciamento
de 50 cm entre eles, inclusive do
primeiro  degrau  em  relação  ao
solo, fixado em moldura de ferro,
com  apoio  total  sobre  a
superfície dos módulos. As peças
são fixadas em castanhas de macho
e  fêmea,  sem  nenhuma  junção  ou
fixação  com  pregos,  parafusos
e/ou garras. A escada deverá ter
1,5 metro de largura, e as rampas
para acesso de pessoas portadoras
de  necessidades  especiais,
deverão  ter  2,2  metros  de
largura, com plataformas de apoio
em perfis de 2 polegadas entre as
duas  chapas,  com  sapatas
reguláveis,  vigas  em  “L”  de  4
polegadas,  piso  em  compensado
naval  de  20  mm  de  espessura,
revestido  com  material
antiderrapante  e  guarda-copo  em
ambos os lados. As arquibancadas
deverão ser fechadas nas laterais
e  nos  fundos  com  lonas  ou
material  similar  evitando  o
acesso  na  parte  de  baixo  da
mesma.  Sendo  de  responsabilidade
da  empresa  contratada  a
documentação  assinada  por
Engenheiro;  ART  Mecânica;  ART
Elétrica; Taxa do CREA paga com a
devida  vistoria  do  Corpo  de
Bombeiro.  Sendo  que  todas  as
despesas relativas ao transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem, desmontagem e segurança
serão  por  conta  da  empresa
contratada.  E  deverão  ser
montados  conforme  layout
fornecido  pela  equipe  da

Diária 64 101 R$ 19.333,33 R$ 1.952.666,33
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Secretaria.

LOTE 10 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM

1 Serviço de Carro de Som para Pro-
paganda  Volante para  divulgação
dos  eventos  da  secretaria,  com
gravação de CD e produção do slo-
gan dos eventos.

Hora 120 180 R$ 66,09 R$ 11.896,20

LOTE 11 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRETA COM TRIO ELÉTRICO

1 Carreta Trio Elétrico Médio Porte
– Locação de caminhão com gaiola
tipo  trio  elétrico  montada  em
chassis  trucado;  nas  medidas
mínimas Palco com 9 x 5 m; Com-
primento: 12,50 m; Largura: 3.10m
e Altura: 4,45 m, com passarela
superior (segundo palco); com 01
gerador de energia elétrica para
sistema de sonorização e 01 gera-
dor de energia elétrica para sis-
tema de iluminação; e puxada por
cavalo mecânico trucado. com sis-
tema de sonorização composto de:
P.A. frente – 8 Caixas de Graves,
8 Caixas de Médio Graves, 8 Tita-
nium;  P.A.  fundo  –  8  Caixas  de
Graves, 8 Caixas de Médio Graves,
8  Titanium;  P.A.  lateral  L  –  8
Caixas W Box com 16 falantes de
15″  600  watts,  8  Caixas  com  16
falantes de 12″ 400 watts 8 Drive
Titanium  72  S  Eros  ou  similar;
P.A. lateral R – – 8 Caixas W Box
com 16 falantes de 15″ 600 watts,
8 Caixas com 16 falantes de 12″
400 watts 8 Drive Titanium 72 S
Eros  ou  similar;  amplificação  e
processamento  compatível  com  o
sistema;  MONITOR:  06  monitores
sm400 ou similar; 1 Mesa de 01 V
Yamaha  32  canais  ou  similar;  2
Power Play Bering 8 canais ou si-
milar; 2 Monitores 2 x 12 WGK ou
similar. A empresa deverá montar,
em  sua  totalidade,  entendendo-se
por estrutura também, toda a co-
bertura  do  mesmo.  Estacionará  o
veículo no local onde será defi-
nido pela secretaria. Executará a
montagem da sua aparelhagem, for-
necendo todo o material e a mão-
de-obra necessários. Disponibili-
zará uma equipe de no mínimo 06
(seis)  pessoas,  dentre  as  quais
01 (um) serralheiro, 01 (um) téc-
nico de luz (iluminação), 01 (um)
técnico  de  áudio  e  auxiliares,
para prestação de serviços gerais
de montagem e desmontagem de toda
a estrutura do evento com a devi-
da vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas rela-
tivas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, des-
montagem  e  segurança  serão  por
conta  da  empresa  contratada.  E
deverão  ser  prestado  o  serviço
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria.

Diária 12 18 R$ 16.650,00 R$ 299.700,00
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LOTE 12 – SERVIÇO DE SEGURANÇA

1 Segurança  Civil, fornecimento  de
posto de trabalho para segurança
civil  do  evento,  equipe  com  10
(dez)  seguranças,  uniformizado,
equipado  com  rádio  comunicador
para  vigilância  dos  pontos  de
circulação  e  averiguação  de
eventuais tumultos, dentre outras
atividades  inerentes.
Profissional  com  os  devidos
registros legais exigidos.

Diária 80 120 R$ 1.466,67 R$ 176.000,40

LOTE 13 – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ARTÍSTICAS

1 Apartamento  Single –  Diária  com
café da manha e taxas inclusas.

Diária 200 319 R$ 157,73 R$ 50.315,87

2 Apartamento  Double –  Diária  com
café da manha e taxas inclusas.

Diária 175 335 R$ 197,87 R$ 66.286,45

3 Apartamento Triplo Twin – Diária
com  café  da  manha  e  taxas
inclusas.

Diária 147 226 R$ 231,00 R$ 52.206,00

LOTE 14 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

1 Locação  de  Cadeiras  Plásticas
PVC,  com  encosto  e  braço
empilháveis,  na  cor  branca,
medindo mínimo 56 cm de largura,
60 cm de profundidade e 91 cm de
altura  do  chão  ao  topo  do
encosto.  OBS:  As  cadeiras  devem
suportar  até  120  kg  e  ser
destinadas  ao  uso  externo,  não
residencial, ou seja, irrestrito.
Devem atender à Norma NBR 14776
quanto  às  dimensões  e  à
resistência.  As  medidas  somente
poderão variar, no máximo até 2
cm,  nas  dimensões  estabelecidas.
As  medidas  somente  poderão
variar, no máximo até 2 cm. 

Diária 12.306 19.770 R$ 2,67 R$ 52.785,90

2 Locação  de  Mesa  Plástica  PVC,
fornecimento  de  mesa  plástica
quadrada,  produzida  com
polipropileno,  dimensões
aproximadas em 80 cm de largura,
80  cm  comprimento  e  71  cm  de
altura.

Diária
2.568 3.990 R$ 5,83 R$ 23.261,70

3 Locação de  Cadeiras Tiffany, ca-
deira de ferro empilhável, fabri-
cada no tubo 7/8 assento de 5 cm
ótima  densidade  e  pintura  ele-
trostática de alto padrão, cor a
ser definida pela organização do
evento.

Diária 270 530 R$ 11,66 R$ 6.179,80

LOTE 15 – MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DECORAÇÃO

1 Arranjo  de  flores com  altura
média de 70 cm, tipo jardineira.

Metro 122 226 R$ 200,00 R$ 45.200,00

2 Buquê  de  Flores  com  12  Flores.
Espécime de flor conforme solici-
tação  de  detalhamento,  podendo
ser:  rosas,  palmas,  girassóis,
astromélias, bocas de leão, flo-
res  do  campo,  liziantos,  gérbe-
ras, cravos ou lírios. Buquê en-
volvido  em  papel-celofane  e/ou

Unidade 190 365 R$ 176,67 R$ 64.484,55
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outro tipo de acabamento. 

3 Locação de Tapete Tipo Passadeira
em carpete de 2 m de largura, 4
mm de altura, cor a ser definida
de acordo com o evento. Colocada
nas  áreas  de  trânsito,  conforme
indicação.  Módulo  de
aproximadamente  1  m  de
comprimento.  Colocação  em  local
determinado pela organização. 

M2/Diária

60 110 R$ 83,33 R$ 9.166,30

4 Locação de Toalha e Cobre mancha
para mesa redonda, retangular ou
quadrada,  lisa,  tecido  de  boa
qualidade,  acompanha  tampão  em
madeira compensado.

Diária
442 833 R$ 39,33 R$ 32.761,89

5 Malha  Tensionada  para  Decoração
de  Eventos  –  teto  alto.
Instalação  em  locais  com  pé
direito  maior  que  5  m.
Fornecimento  e  instalação.  Cores
a  definir  na  Autorização  de
Fornecimento.  Pedido  mínimo:  50
m².  Colocação  em  local
determinado  pela  organização  e
retirada após o evento. 

Diária 292 574 R$ 883,33 R$ 507.031,42

LOTE 16 – FOGOS DE ARTIFÍCIOS 

1 Bateria de Fogos Girândola de 468
tiros.

Unidade 35 53 R$ 243,33 R$ 12.896,49

2 Show  Pirotécnico  Pequeno  Porte,
composto  de  02  (duas)  unidades
girândola 468 tiros, morteiro 20
(vinte) unidades de 3’, 10 (dez)
unidades  de  4’  e  03  (três)
unidades  5’  POL,  04  (quatro)
unidades de torta 25 tubos de 1.2
‘cores,  02  (duas)  unidades  de
torta  64  tubos  de  20  mm,  04
(duas) unidades de torta 36 tubos
de 20 mm, 01 (um) torta em Z com
100 tubos de 1’, cascata com 30
metros, 40 candela monotiro cores
e  8  leques  vaso  chorão  com  5
(cinco)  tubos  de  1’.  Piro
Musical,  forma  de  acionamento
computorizado. Sendo que todas as
despesas relativas ao transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem, desmontagem e segurança
serão  por  cota  da  empresa
contratada.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada  a  documentação:
Atestado  de  Registro  de  BLASTER
expedido, pelo DECAME – Delegacia
Especializada  em  Controle  de
Armas  Munições  e  Explosivos  ou
por  Órgão  oficial  equivalente;
Comprovação que a Empresa possui
em  seu  quadro  efetivo  o
profissional  APTO,  para
conhecimento, manuseio e operação
com  explosivos.  Devendo  ser
demonstrado por meio da DECAME –
RO  –  Delegacia  Especializada  em
Controle  de  Armas  Munições  e
Explosivos  ou  por  Órgão  oficial
equivalente;  Alvará  de

Show 9 15 R$ 10.600,00 R$ 159.000,00
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Licenciamento  expedido  pela
DECAME/RO  –  Delegacia
Especializada  em  Controle  de
Armas Munições Explosivos ou por
Órgão  oficial  equivalente  Para
Comércio  varejista  e  atacadista
de  explosivos  e  artigos
pirotécnicos e (Produção de Shows
Pirotécnicos);  Licença  ambiental
–  Para  o  Comércio  varejista  e
atacadista  de  explosivos  e
artigos  pirotécnicos  e  (Produção
de  Shows  Pirotécnicos).  Expedida
por  Órgão  oficial;  Atestado  de
Capacidade Técnica (declaração ou
certidão)  fornecido  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou
privado, comprovando o desempenho
da empresa em contrato pertinente
e  compatível  em  características
com  o  objeto  da  contratação.
Declaração  de  Visita  Técnica  em
conjunto  ao  local  onde  serão
executados  os  serviços
pirotécnicos  e  de  que  tomou
conhecimento  de  todas  as
informações  e  condições
necessárias para o cumprimento da
execução do serviço, com a devida
vistoria do Corpo de Bombeiro. 

3 Show  Pirotécnico  Médio  Porte,
composto  de  03  (tres)  unidades
girândola 468 tiros, morteiro 30
(trinta)  unidades  de  3’,  15
(quinze)  unidades  de  4’  e  03
(três) unidades 5’ POL, 03 (tres)
de 6’ POL, 04 (quatro) unidades
de torta 49 tubos de 1.2 ‘cores,
04 (quatro) unidades de torta 64
tubos  de  20  mm,  04  (duas)
unidades de torta 36 tubos de 20
mm, 01 (um) torta em Z com 100
tubos de 1’, 01 (um) torta em W
com 90 tubos de 1’, cascata com
40  metros,  80  candela  monotiro
cores e 10 leques vaso chorão com
5  (cinco)  tubos  de  1’.  Piro
Musical,  forma  de  acionamento
computorizado. Sendo que todas as
despesas relativas ao transporte,
alimentação,  estadia,  operação,
montagem, desmontagem e segurança
serão  por  cota  da  empresa
contratada.  Sendo  de
responsabilidade  da  empresa
contratada  a  documentação:
Atestado  de  Registro  de  BLASTER
expedido, pelo DECAME – Delegacia
Especializada  em  Controle  de
Armas  Munições  e  Explosivos  ou
por  Órgão  oficial  equivalente;
Comprovação que a Empresa possui
em  seu  quadro  efetivo  o
profissional  APTO,  para
conhecimento, manuseio e operação
com  explosivos.  Devendo  ser
demonstrado por meio da DECAME –
RO  –  Delegacia  Especializada  em
Controle  de  Armas  Munições  e
Explosivos  ou  por  Órgão  oficial
equivalente;  Alvará  de

Show 20 31 R$ 13.666,67 R$ 423.666,77
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Licenciamento  expedido  pela
DECAME/RO  –  Delegacia
Especializada  em  Controle  de
Armas Munições Explosivos ou por
Órgão  oficial  equivalente  Para
Comércio  varejista  e  atacadista
de  explosivos  e  artigos
pirotécnicos e (Produção de Shows
Pirotécnicos);  Licença  ambiental
–  Para  o  Comércio  varejista  e
atacadista  de  explosivos  e
artigos  pirotécnicos  e  (Produção
de  Shows  Pirotécnicos).  Expedida
por  Órgão  oficial;  Atestado  de
Capacidade Técnica (declaração ou
certidão)  fornecido  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou
privado, comprovando o desempenho
da empresa em contrato pertinente
e  compatível  em  características
com  o  objeto  da  contratação.
Declaração  de  Visita  Técnica  em
conjunto  ao  local  onde  serão
executados  os  serviços
pirotécnicos  e  de  que  tomou
conhecimento  de  todas  as
informações  e  condições
necessárias para o cumprimento da
execução do serviço, com a devida
vistoria do Corpo de Bombeiro. 

LOTE 17 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE GRANDE E MÉDIO PORTE.

1 Gerador  de  energia  de  184kva,
especificação:  potencia  standy
by/prime  180/168  KVA;  frequência
60/50HZ: Tensão: 220/380/440.VCA;
corrente 442/254/221 A: Motor MWM
6.10  TCA;  quadro  de  comando:
Digital  com  acionamento
automático  analógico  com  partida
e  parada  manual  container
silenciado leve – 85db (A)

Diária 17 31 R$ 6.100,00 R$ 189.100,00

2 Carreta Trio Elétrico Médio Porte
– Locação de caminhão com gaiola
tipo  trio  elétrico  montada  em
chassis  trucado;  nas  medidas
mínimas Palco com 9 x 5 m; Com-
primento: 12,50 m; Largura: 3.10m
e Altura: 4,45 m, com passarela
superior (segundo palco); com 01
gerador de energia elétrica para
sistema de sonorização e 01 gera-
dor de energia elétrica para sis-
tema de iluminação; e puxada por
cavalo mecânico trucado. com sis-
tema de sonorização composto de:
P.A. frente – 8 Caixas de Graves,
8 Caixas de Médio Graves, 8 Tita-
nium;  P.A.  fundo  –  8  Caixas  de
Graves, 8 Caixas de Médio Graves,
8  Titanium;  P.A.  lateral  L  –  8
Caixas W Box com 16 falantes de
15″  600  watts,  8  Caixas  com  16
falantes de 12″ 400 watts 8 Drive
Titanium  72  S  Eros  ou  similar;
P.A. lateral R – – 8 Caixas W Box
com 16 falantes de 15″ 600 watts,
8 Caixas com 16 falantes de 12″
400 watts 8 Drive Titanium 72 S
Eros  ou  similar;  amplificação  e
processamento  compatível  com  o

Diária 12 16 R$ 18.100,00 R$ 289.600,00
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sistema;  MONITOR:  06  monitores
sm400 ou similar; 1 Mesa de 01 V
Yamaha  32  canais  ou  similar;  2
Power Play Bering 8 canais ou si-
milar; 2 Monitores 2 x 12 WGK ou
similar. A empresa deverá montar,
em  sua  totalidade,  entendendo-se
por estrutura também, toda a co-
bertura  do  mesmo.  Estacionará  o
veículo no local onde será defi-
nido pela secretaria. Executará a
montagem da sua aparelhagem, for-
necendo todo o material e a mão-
de-obra necessários. Disponibili-
zará uma equipe de no mínimo 06
(seis)  pessoas,  dentre  as  quais
01 (um) serralheiro, 01 (um) téc-
nico de luz (iluminação), 01 (um)
técnico  de  áudio  e  auxiliares,
para prestação de serviços gerais
de montagem e desmontagem de toda
a estrutura do evento com a devi-
da vistoria do Corpo de Bombeiro.
Sendo que todas as despesas rela-
tivas ao transporte, alimentação,
estadia, operação, montagem, des-
montagem  e  segurança  serão  por
conta  da  empresa  contratada.  E
deverão  ser  prestado  o  serviço
conforme  layout  fornecido  pela
equipe da Secretaria.

3 Skywalker  canhão de luz de alta
potência, refletor de 4.000 watts
de  potência  com  lâmpada  xenon-
6200k,  consumo  de  trabalho  20
graus, vidro temperado para alta
temperatura, estrutura em aço em
alta  resistência,  foco  manual
atingindo  ângulo  de  90  à  120
graus.

Diária 12 30 R$ 1.400,00 R$ 42.000,00

4 Serviços locação de carro de som
de  porte  médio com  motorista
devidamente habilitado. O veículo
deverá  possuir  01  microfone  sem
fio  e  01  microfone  com  fio,
avador de som, leitor de CD que
execute  mp3  e  outros  formatos,
USB, som com 16 auto falantes de
15 polegadas, 16 auto falantes de
18  polegadas,  16  drivers  de
titânio  de  cada  lado,  16
cornetas, 01 mesa com 24 canais,
01 gerador de no mínimo 40 kva. O
som deverá ser distribuído nos 04
lados do veículos. Veículo ano de
fabricação  igual  ou  superior  a
2008,  devidamente  regularizado
junto  ao  Detran  e  corpo  de
bombeiros.

Diária 19 34 R$ 1.066,67 R$ 36.266,78

5 Refletor  mini  brute:  com  6
lampadas  DWE  650,  perfazendo  um
total de 3.900 watts, carcaça em
aço  com  bandor  para  ajuste  da
área a ser iluminada. 

Diária 40 57 R$ 314,00 R$ 17.898,00

6 Unidade  autônoma  de  geração  de
iluminação  e  energia  elétrica
(torre  de  iluminação  rebocável):
partida  elétrica,  motor  e
alternador refrigerado a água por

Diária 8 24 R$ 2.750,00 R$ 66.000,00
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radiador  e  óleo  diesel  para
motor,  usa  4  lâmpadas  de
1.250watts  (SHO-HD)  600-00
lumens,  sistema  de  içamento  –
7,62  metros  com  trailer  em  aço
para  reboque  e  lanternas
traseiras, 
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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
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 à Rua Praça João Nicolleti,
Nº 826 - Centro - nesta capital, 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 02.0049/2018 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 o  REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12
(DOZE)  MESES,  PARA  EVENTUAL CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO
DE  EVENTOS, 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
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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 ou lotes
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 itens ou lotes
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. 

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. PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis
durante todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais
que permitam o procedimento de revisão ou redução previstos no Capítulo IX,
Seção  I  do  Decreto  Municipal  nº  15.402/2018,  sempre  obedecidas  as
determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2.  Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a
redução ou revisão do preço dos bens registrados, promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata.

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;
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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. 

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.
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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.

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
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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. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obrigada quan-
do 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 poste-
rior 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 item
11 do Termo de Referência, Anexo II do Edital;

10. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. O prazo, o fornecimento dos  produtos e suas condições de entrega e
recebimento obedecerão às disposições contidas nos  itens 3 e 4 do  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 nos itens 7 e 8 do 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.
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12.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

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)

73                                                              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

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Proc. 02.0049/2018

fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARP Nº___/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº. 02.0049/2018
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) LOTE(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.

LOTE
da 
ARP

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

ORD.
CLASSIFICADO
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ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  PARA  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE
EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO
DE  EVENTOS, 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 dezoito, 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 Rua Dom Pedro II, Praça Padre
João  Nicoletti,  nº  826,  centro,  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/2018,  devidamente  autorizado  nos  autos  do  PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 02.0049/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  ESTRUTURA  PARA  REALIZAÇÃO  DE
EVENTOS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas
nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.

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

a) Parecer nº: ___/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.0049/2018, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE E  XECUÇÃO

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 – PREÇO

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

4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

75                                                              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

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


Proc. 02.0049/2018

fls.__________________

Visto.________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

4.1. Após o recebimento dos serviços, o processo será instruído com a respec-
tiva Nota Fiscal e a Fatura devidamente certificadas pelo setor competente ou
documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, obser-
vando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste contra-
to;

4.2. A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, efetuará o pagamento em até
30 (trinta) dias, contados da data da liquidação da despesa;

4.3. A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal
e a Fatura, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal;

4.4. Por ocasião do pagamento a SEMFAZ verificará se a futura 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   –   REAJUSTE

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

6. CLÁUSULA SEXTA – 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 E FORMA DE RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS
7.1. A Contratada deverá executar o serviço solicitado no prazo de até  48
(quarenta e oito) horas antes da data da realização do evento previsto pela
contratante;
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7.2. A convocação para fornecimento do serviço será feita através da emissão e
encaminhamento  da  Nota  de  Empenho,  ou  outro  documento  equivalente,  à
contratada.

7.3. A convocação será realizada por telefone, pessoalmente ou via e-mail
(informado pela contratada), com aviso de recebimento, acompanhado do anexo da
nota de empenho, se for o caso, para impressão, assinatura e devolução via
postal, através do mesmo endereço eletrônico. 

7.4. Executado este contrato, o seu serviço será recebido pela Comissão de
Recebimento de Serviços e Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras ‘a’ e
‘b’, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93.

7.5. Será recebido o serviço do presente instrumento,  PROVISORIAMENTE, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do Art. 73, II,  “a” e  §  2°,
para efeito de verificação da conformidade com a especificação exigida.

7.6. Será recebido o serviço do presente instrumento,  DEFINITIVAMENTE,  no
prazo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos do Art. 73, II, “b”, para
comprovação  da  qualidade  e  quantidade  dos  serviços  contratados  a  serem
adquiridos.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da execução do serviço, nem ético-profissional
pela perfeita execução do futuro contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou por este instrumento contratual.

7.8. O serviço será recebido por uma Comissão de Recebimento, que terá, junto
ao Requisitante, a incumbência entre outras atribuições, aferir a quantidade,
qualidade e adequação dos serviços.

7.9. Caso sejam insatisfatórios os serviços, lavrar-se-á Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
todo o serviço em questão será rejeitado, devendo ser refeito em tempo hábil
para que não prejudique o andamento das atividades da CONTRATANTE, quando se
realizarão  novamente  as  verificações  constantes  nos  itens  referenciados,
ficando  suspenso  o  pagamento  da  nota  fiscal/fatura,  até  a  execução  das
correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
instrumento, em virtude do decorrente atraso de entrega que será verificado
para a hipótese.

7.10. Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando
o pagamento.

7.11. Não aceito o(s) serviços será comunicado à contratada, para que proceda
a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o efetivamente
entregue com aquele que efetivamente se pretende adquirir.

3.12.  A contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for
recusado  por  apresentar-se  contraditório  à  Ordem  de  Fornecimento  e/ou
distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com
o disposto no referido instrumento convocatório e seus anexos no prazo máximo
de 03 (três) dias.
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7.13.  Expedida  a  Nota  de  Empenho,  o  recebimento  de  seu  serviço  ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o
art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

7.14. Controle, Gestão E Fiscalização Da Execução Dos Serviços

7.14.1. A CONTRATANTE, é o órgão responsável pelo processamento e pagamento da
despesa.  Será  responsável  pelo  acompanhamento  legal  deste  contrato  e
providenciará a sua formalização, execução orçamentária e financeira, diante
dos respectivos comprovantes devidamente conferidos e atestados, solicitando a
aprovação final das ordens de serviço.

7.14.2.  A  CONTRATANTE,  será  responsável  pela  gestão,  fiscalização  e
acompanhamento deste contrato, sendo responsável pela execução técnica plena
dos serviços contratados, seus níveis mínimos e continuidade/escalabilidade
ininterrupta dos mesmos, assim como quaisquer atividades relacionadas com a
operação, inclusive autorizando os fornecimentos dos serviços, em conformidade
com a legislação e com este instrumento que remeterão às especificações do
Termo de Referência.

7.14.3.  A CONTRATANTE designará também a Comissão de Recebimento do serviço
deste instrumento de que trata o inciso I, alínea “b”, do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/93, dentre os servidores lotados na UNIDADE composta por no
mínimo,  três  servidores,  para  exercer  o  ateste  dos  eventos  e  diárias
relacionadas à execução contratual, sob pena de responsabilidade solidária
junto aos órgãos fiscalizadores, a qual se responsabilizará pelo recebimento
definitivo do serviço, mediante termo circunstanciado, assinado pela maioria
de seus membros, após a vistoria que comprove a adequação do serviço aos
termos contratuais, observado ainda o disposto no art.69 da mesma Lei, de modo
a aferir o atendimento aos princípios da legalidade, finalidade, eficiência e
economicidade.

7.14.4. A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços deste instrumento.

7.14.5. A  ausência  de  comunicação  por  parte  da  ADMINISTRAÇÃO  referente  a
irregularidades ou falhas, ou qualquer omissão total ou parcial do Gestor
deste Contrato não eximirá a Contratada de sua plena responsabilidade pela
execução, supervisão e controle dos serviços, nas condições previstas neste
instrumento.

7.14.6.  A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e
completa  fiscalização,  durante  a  vigência  deste  contrato,  fornecendo
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

7.14.7. A  CONTRATADA  se  obriga  a  permitir  que  a  auditoria  interna  da
ADMINISTRAÇÃO e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito ao serviço deste instrumento.

7.14.8. A ADMINISTRAÇÃO realizará avaliação da qualidade do atendimento, dos
resultados concretos dos esforços sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios
decorrentes da política de preços por ela praticada.

7.14.9. A  avaliação  será  considerada  pela  ADMINISTRAÇÃO  para  aquilatar  a
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços
prestados,  para  decidir  sobre  a  conveniência  manter  ou  a  qualquer  tempo,
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rescindir  este  Contrato  ou,  ainda,  para  fornecer,  quando  solicitado  pela
CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de
capacitação técnica em licitações públicas.

7.14.10. Ao gestor deste contrato se resguarda o direito de a qualquer momento
verificar  as  condições  de  uso  e  manutenção  dos  equipamentos,  inclusive
contratando técnico ou empresa especializada caso necessário.

7.14.11. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços,  diretamente  ou  por
prepostos designados, podendo para isso:

7.14.11.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de
empregado da contratada que estiver sem uniforme ou que não se identifique,
que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a
seu  exclusivo  critério,  julgar  inconveniente,  devendo  a  Contratada
providenciar a substituição do empregado, às suas exclusivas expensas;

7.14.11.2. Examinar as Carteiras Profissionais e documentos dos empregados
colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

7.14.11.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer equipamento que
não atenda às necessidades e especificações deste instrumento.

7.14.11.4. O Fiscal deste Contrato se incumbirá de acompanhar a execução dos
serviços, determinando à Contratada as providências necessárias ao regular e
efetivo  cumprimento  deste  instrumento,  bem  como  anotar  e  enquadrar  as
infrações  contratuais  constatadas,  comunicando  as  mesmas  ao  seu  superior
hierárquico. 

7.14.11.5.  Gestor deste Contrato deverá executar, mensalmente, a conferência
dos serviços, descontando-se, do valor devido como pagamento, o equivalente à
indisponibilidade dos serviços contratados ocorrida por motivos imputáveis à
Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste CONTRATO,
assegurado à Contratada, o direito ao contraditório.

7.14.11.6. O  Gestor  deste  Contrato  poderá,  sempre  que  julgar  necessário,
solicitar à Contratada a apresentação de quaisquer documentos referentes aos
serviços contratados.

7.14.11.7.  O  Gestor  deste  Contrato  exercerá  a  fiscalização  dos  serviços
contratados,  de  modo  a  assegurar  o  efetivo  cumprimento  das  obrigações  da
Contratada, realizando a supervisão das atividades por ela desenvolvidas e
efetivando avaliações periódicas. As deficiências e irregularidades que forem
constatadas serão comunicadas:

7.14.11.7.1. Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.

7.14.11.7.2. Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se, quando
pertinente, prazo certo para a correção da irregularidade. As comunicações
formais  serão  registradas  no  Diário  de  Ocorrências  ou  por  Carta  Formal
remetida à Contratada. Por publicação no Diário Oficial dos Municípios do
Estado  de  Rondônia,  no  caso  de  recusa  do  recebimento  da  notificação  ou
insucesso de remessa postal com Registro de Recebimento.

8. CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS
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8.1. Se a contratação ocorrer ainda neste exercício, as respectivas despesas
decorrentes da contratação para aquisição do(s) material(s), correrão à conta
dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho,
que tem como Fonte de Recursos, Projeto Atividade e Elemento de Despesa:

ITEM SECRETARIA RECURSOS

01 SEMES

Projeto de Atividade: 13.01.27.812.343.2.822
Projeto de Atividade: 13.01.27.813.344.2.824
Projeto de Atividade: 13.01.27.813.344.2.825
Projeto de Atividade: 13.01.27.812.345.2.826
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

02
SECRETARIA  GERAL
DE GOVERNO

Projeto de Atividade: 02.01.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

03 SEMED
Projeto de Atividade: 09.01.12.392.308.2.700
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

04 FUNCULTURAL
Projeto de Atividade: 02.21.13.392.047.2.923
Elemento de Despesa: 33.30.39
Fonte de Recurso: 01.00

05 SEMI

Projeto de Atividade: 16.01.04.122.347.2.290 (SEMA)
Projeto de Atividade: 16.01.04.122.347.2.901 
(SEMDESTUR)
Projeto de Atividade: 16.01.04.122.347.2.902 
(SEMAGRIC)
Projeto de Atividade: 16.01.04.695.531.2.855
Projeto de Atividade: 16.01.20.692.204.1.655
Projeto de Atividade: 16.31.18.542.350.2.911
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 01.00

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação das Leis nº.
8.666/93 e nº 10.520/02, demais normas pertinentes, bem como, às previstas no
Termo de Referência;

9.2. Fornecer, sem qualquer ônus para o Município, quaisquer componentes adi-
cionais necessários para a fiel execução e fornecimento dos Materiais e a sua
utilização adequada para a execução dos serviços;

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

9.4. Além das demais obrigações exigidas em Lei, a contratada deverá: 

9.4.1. Executar os serviços nas especificações contidas neste instrumento;

9.4.2. Manter durante toda a execução deste contrato as mesmas condições de
habilitação;

9.4.3. Executar os serviços no preço, forma e prazo estipulados na proposta;
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9.4.4. Executar os serviços nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante
em cada ordem de serviço;

9.4.5. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quan-
do for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência da execução dos
serviços. 

9.4.6. Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas em le-
gislação específica de acidentes trabalho quando em ocorrência de espécie fo-
rem vítimas os seus empregados, no desempenho de suas atribuições ou em conta-
to com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas dependências da CONTRATAN-
TE;

9.4.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cum-
primento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos previstos em Lei.

9.4.8.  Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para repre-
sentá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento do serviço do regis-
tro;

9.4.9. Prestar à CONTRATANTE qualquer informação sobre o serviço a ser adqui-
rido, sobretudo qualquer dificuldade encontrada na entrega do serviço.

9.4.10. A competência de montagem e desmontagem das tendas, da sonorização,
palcos, arquibancadas e demais itens, serão de total responsabilidade da em-
presa Contratada.

9.4.11. Correrão por conta da CONTRATADA ainda o transporte, refeição, combus-
tível, diárias, hospedagem, manutenção de veículos e outros que se fizerem ne-
cessários para o bom cumprimento dos serviços quando for o caso.

9.4.12. A contratada deverá apresentar documentação assinada pelo engenheiro,
ART mecânica, ART elétrica, técnico e eletrotécnico e taxas do CREA paga, com
vistoria do corpo de bombeiros, no momento da assinatura deste contrato ou
quando for solicitado o serviço.
 
9.4.13. A CONTRATADA será responsável pelos projetos de instalações elétricas,
de rede lógica, projeto contra incêndio, com a devida vistoria do Corpo de
Bombeiros, Engenheiro Elétrico, técnico e eletrônico e demais vistorias neces-
sárias quando forem solicitados os serviços.

9.4.14. A contratada deverá manter em regime de plantão um técnico eletricista
para eventuais correções e instalações elétricas adicionais;

9.4.15.  A contratada deverá se responsabilizar pela autorização do corpo de
Bombeiros;

9.4.16. A contratada deverá apresentar responsável técnico para a montagem das
estruturas bem como pela instalação elétrica, devidamente registrado no conse-
lho federal correspondente, com respectiva Anotação de Responsabilidade Técni-
ca – ART/CREA e ou RRT/CAU;

9.4.17. A contratada deverá montar os equipamentos de sonorização e TV confor-
me orientação da organização do evento;
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9.4.18. O carro de som e o trio elétrico deverá estar com a documentação em
dia, assim como os respectivos condutores habilitados;

9.4.19. A contratada deverá realizar as ligações dos equipamentos elétricos na
rede de energia dos eventos, utilizando cabos adequados a carga de cada equi-
pamento, assim como disjuntores de proteção;

9.4.20. Além das obrigações acima, deverá a contratada fornecer os serviços,
conforme segue:

a) Locação de Tendas com cobertura tipo pirâmide com estrutura metálica e ilu-
minação: A contratada deverá manter no local de cada evento, equipe de opera-
ção e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, sendo que
todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação,
montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contratada. Montado com
travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA
(ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro responsável pela Vis-
toria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout
fornecido pela equipe do órgão requisitante;

b) Sistema de Sonorização: A contratada deverá manter no local de cada evento,
equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamen-
tos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, esta-
dia, operação, montagem e desmontagem e segurança serão por conta da contrata-
da. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com do-
cumentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro
responsável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados
conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante;

c) Locação de Treliças de alumínio:  A contratada deverá manter no local de
cada evento, equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento
dos equipamentos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimen-
tação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da
contratada. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço
com documentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de enge-
nheiro responsável pela vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser
montados conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante;

d) Sistema de Iluminação: A contratada deverá manter no local de cada evento,
equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamen-
tos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, esta-
dia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contrata-
da. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com do-
cumentação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura do engenheiro
responsável pela vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados
conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.

e) Locação de Palco: A contratada deverá manter no local de cada evento, equi-
pe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos,
sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia,
operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contratada.
Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documen-
tação do CREA (ART MECÂNICA E ELÉTRICA), com assinatura de engenheiro respon-
sável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados con-
forme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.
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f) Locação de Painel de LED P6: A contratada deverá manter no local de cada
evento, equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos
equipamentos, sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta-
ção, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da
contratada. Montado com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço
com documentação do CREA (ART MECÂNICA ELÉTRICA), com assinatura do engenheiro
responsável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados
conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.

g) Climatizador: A contratada deverá manter no local de cada evento, equipe de
operação e manutenção para o perfeito funcionamento dos equipamentos, sendo
que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação,
montagem, desmontagem e segurança serão por conta da contratada. Montado com
travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço estaqueado com cabo de
aço e documentação do CREA (ART MECÂNICA e ELÉTRICA), com assinatura de enge-
nheiro responsável pela Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser
montados conforme layout fornecido pela equipe do órgão requisitante.

9.5. Executar os serviços deste contrato, através de pessoas idôneas, com ca-
pacitação profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou faltas, que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de
suas funções causem ao contratante, podendo o mesmo solicitar a substituição
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica
seja insuficiente;

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

9.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-
ais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do futuro contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento.

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens rece-
bidos provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, para
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

10.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irre-
gularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, repa-
rado ou corrigido; 

10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado; 

10.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento; 

10.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instru-
mento, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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10.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados em Ata. 

10.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento. Rejei-
tar, no todo ou em parte, os materiais entregue fora das especificações deste
instrumento e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de
Preços. 

11.   CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –   SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

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

12.   CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –   ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1. 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 ob-
jeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da
Lei nº 10.520, de 2002 e 12.846/2013 a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência deste contrato; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Fraudar na execução deste contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.1.6. Não mantiver a proposta. 

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

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

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

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
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13.2.4.  Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida; 

13.2.5. 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; 

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

13.2.7. 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; 

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

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

13.3.2.  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação; 

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

13.4. 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. 

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1. 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
produtos/equipamentos, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

14.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a
rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em
relação aos prazos estabelecidos;
b) O atraso injustificado na entrega dos produtos/equipamentos, 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;
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f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

14.3. 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.

14.4. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PRERROGATIVAS

15.1. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VINCULAÇÃO

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

17.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no
todo ou em parte.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS

18.1. 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 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.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – HABILITAÇÃO

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

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO

20.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.
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21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

21.1.  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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