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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018/ALE-RO 
  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 002627/2018-35  
  
   
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com sede na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Liberdade, na cidade de 
Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.794.681/0001-68, neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado 
Mauro de Carvalho, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 220.095.402-63, portador da Cédula de Identidade nº 287.641 
SSP/RO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 
nº 012/2018, publicada no D.O – e – ALE/RO, de 15/05/2018, Processo Administrativo n.º 002627/2018-35, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, locação de piso de 

palco, sistema de sonorização, treliças de alumínio, locação de telão de led, banheiros químicos e stand com 

decoração, cadeiras e imobiliário, a pedido da Escola do Legislativo, especificados no item 4 do Termo de Referência, 

anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 013/2018/ALE/RO, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem:  

Fornecedor: LIMA & SILVA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.156.871/0001-00, com sede na Av. Marechal Rondon, 
nº 222 – Bairro Alvorada, Ouro Preto D’oeste/RO, CEP: 76920.000, e-mail: daiane.licitacolombo@hotmail.com e 
financeiro@tendascolombo@hotmail.com,  representante legal: Daiane Vieira Pacífico, RG nº 600.539/SSP/RO e CPF nº 
599.005.392-49, telefones: (69) 3461-5752 e 3536-1447. 

LOTE 9 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE STAND COM DECORAÇÃO, CADEIRAS, MOBILIARIO. 

Item Especificação Unid Quant Vlr Unit. 

9.1 

Stand de eventos, incluindo a montagem e desmontagem, contendo: (03) três salas 
fechadas, sendo, sala 1 - medindo 4,0 x 4,0  com divisórias em painéis TS ou similar 
montantes e travessas em alumínio anodizado tendo 01 (uma) divisória em vidro 
temperado entre os estandes com 3,00m de comprimento e 1,00m de altura, entre a 
estrutura da sala (1) um e 01 (uma) porta de acesso para entrada e 01 (uma) porta de 
acesso para copa; sala 2 -medindo 4,0 x 4,0 com divisórias em painéis TS ou similar 
montantes e travessas em alumínio anodizado tendo uma porta de acesso para sala 
(1) - sala 3 medindo 4,0 x 4,0 com divisórias em painéis TS ou similar montantes e 
travessas em alumínio adonizado tendo uma porta de acesso para sala (2); com a 
seguinte configuração/equipamentos: 
a) 03 aparelhos de ar-condicionado de 21.000 btus 
b) 12 Instalação de tomadas de energia nos estandes, altura de 40cm do piso 

com fiação acondicionada em conduite ou canaleta. 
c) 12 pontos de luz com conjunto fluorescente completo, calha dupla 2 x 32 w; 
d) 12 Canhões par LED, com no mínimo 5wats luminária na cor preta para portal de 

entrada. Luminária. 
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e) 03 Sofás de espera para no mínimo duas pessoas. Na cor preta. 
f) 04 Mini poltronas para uma pessoa, na cor preta. 
g) 02 Mesa de centro retangular de 0,60 x 0,40 em MDF na cor Tabaco. 
h) 01 Armário alto de duas portas 1,60x 1,00 em MDF tipo escritório de duas portas 

fechado com chaves.  Na cor tabaco. 
i) 02 Mesa retangular de 2 metros com 8 cadeiras almofadadas. Em MDF na cor 

tabaco ou preta. 
j) 01 rack para tv para televisor em MDF na cor tabaco. 
k) Balcão de recepção com 2 banquetas em MDF na cor tabaco. 
l) 08 Arranjos de plantas naturais para chão, com vaso em cerâmica (tipo 

palmeiras) 1,5m altura. 
m) 08 Arranjos de plantas naturais para chão, com cachepo tabaco com 1mt altura. 
n) 08 Lixeiras na cor tabaco com capacidade mínima de 15 litros. 
o) 01 Freezer vertical capacidade mínima de 300 lt. Abastecido com garrafinhas de 

água mineral de 300 ml, com abastecimento diário e continuado. 
p) 01 micro-onda pequeno. 
q) 02 mesas de pvc com 08 cadeiras de pvc 
r) 500 cadeiras de pvc branca com capa branca. 
s) 04 bebedouros de coluna refrigerado para galões de 20 Litros, com 

abastecimento diário e continuado. 
t) 02 Televisor de no mínimo 32 polegadas com entrada de USB, HDMI e RCA 

sendo 01 para sala (01) um e outro para sala (02) dois devidamente instalados e 
energizado. 

u) 24 – Cadeiras presidenciais com assento e encosto em espuma, braço fixo e 
base giratória. 

v) 26 - Mesas de escritório sem gaveta, medindo 150 x 80 cm, todas cobertas 
com toalhas brancas. 

Será de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo 
Profissional Responsável de acordo com a legislação vigente - ART e Taxa do CREA 
paga e demais autorizações e dispositivos legais, quando for o caso, conforme a 
legislação.  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 ou croqui fornecido pela equipe da ALE. 

9.2 

Materiais e Equipamentos para Stand de eventos, incluindo a montagem e 
desmontagem com a seguinte configuração/equipamentos: 
a) 04 sofás de espera para no mínimo duas pessoas. Na cor preta.  
b) 04 mini poltronas para uma pessoa, na cor preta.  
c) 02 balcões de recepção com 2 banquetas em MDF na cor tabaco.  
d) Serviço de ornamentação em flores naturais, montados em arranjos 

com lírios, gladíolas e cravos (na cor vermelha), astromélias e áster (na cor 
branca) e folhagens, sendo: 01 arranjo grande medindo 3m de comprimento, 
contendo 2 dúzias e meia de palmas, 20 vinte ramos de astromélias, 10 galhos 
de lírios e 18 cravos e 9 gladíolas, 16 ramos de áster e folhagens. 10 arranjos 
médios para coluna, contendo 12 palmas, 15 ramos de astromélias, 5 galhos de 
lírios, 08 cravos, 04 gladíolas, 06 ramos de áster e folhagens. 02 arranjos 
médios para o chão contendo 15 palmas, 18 ramos de astromélias, 06 galhos 
de lírios, 08 cravos, 04 gladíolas, 06 ramos de áster e folhagens e 02 arranjos 
médios para ornamentar as mesas laterais, contendo 06 palmas, 10 ramos de 
astromélias, 05 galhos de lírios, 06 cravos, 03 gladíolas e folhagens. 

e) 10 lixeiras com capacidade mínima de 30 litros. 
f) 01 freezer vertical capacidade mínima de 300 lts,abastecido com garrafinhas de 

água mineral de 300 ml, com abastecimento diário e continuado. 
g) 01 micro-onda pequeno. 
h) 10 mesas de pvc. 
i) 500 cadeiras de pvc branca com capa em tecido na cor branca. 
j) 04 bebedouros de coluna refrigerado para galões de 20 Litros, com 

abastecimento diário e continuado.  
k) 250 cadeiras medalhões, estilo clássico, sem braço, estrutura em madeira 

Diária 3 
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maciça (ou de reflorestamento), assento e encosto recoberto em tecido de cor 
clara, medindo aproximadamente 55 x 60 x 104 cm. 

l) 10 mesas de escritório sem gaveta, medindo 150 x 80 cm, todas cobertas com 
toalhas brancas. 

Será de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo 
Profissional Responsável de acordo com a legislação vigente - ART e Taxa do CREA 
paga e demais autorizações e dispositivos legais, quando for o caso, conforme a 
legislação. 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 ou croqui fornecido pela equipe da ALE 
contratada. 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação no D.O – e – 

ALE/RO, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) 

dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 

de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 

assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. 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; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o 

órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO I do Edital. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada 
em ordem, vai assinada pelas partes. 
 
  

Porto Velho/RO, 15 de maio de 2018. 
 
 
 

Deputado Mauro de Carvalho 

PRESIDENTE - ALE/RO 

 

 

 

Arildo Lopes da Silva 

SECRETÁRIO GERAL – ALE/RO 

 

 

 

 

Daiane Vieira Pacífico 

LIMA & SILVA LTDA ME 

Representante Legal - Procuradora 
 

 


