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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 

 

 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, através da Comissão Permanente de Pregão - CPP, 

nomeada pelo ATO Nº 1107/2018-SRH/P/ALE, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 

local indicado fará realizar licitação na MODALIDADE PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, 

observando-se as disposições da Lei nº 10.520/02, dos Decretos nº 5.450/05 e 3.555/00, da Lei Complementar nº 123/06, 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

anexo. 

 

1.0 - DO OBJETO 

 

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço em infraestrutura 

para transferência da sede do poder legislativo, para realização da solenidade de posse dos excelentíssimos 

senhores deputados estaduais que comporão a 10 legislatura, a pedido do Departamento de Cerimonial, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia – Anexo 1. 

 

2.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1 – As despesas com o pagamento do objeto, quando houver a contratação, correrão por conta dos recursos 

consignados da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no exercício de 2018, Classificação Programática: 

01.122.1020.2062.0000, no valor estimado de R$ 223.376,30 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais 

e trinta centavos) - Elemento de despesa 33.90.39 – Fonte de Recurso: 100 – Recursos Próprios 

 

3.0 - DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

3.1 - As propostas comerciais para os lotes deverão ser encaminhadas até a data de 08 de janeiro de 2019, as 

10h00min. 

 

3.1.1 - A proposta registrada e anexada previamente no sistema www.licitacoes-e.com.br, deverá conter, 

imprescindivelmente, sob pena de desclassificação, a marca do produto ofertado e, sendo o caso, demais elementos de 

identificação, como modelo, número de referência e demais especificações necessárias à identificação do objeto ofertado. 

 

4.0 – DO INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.1 – A fase de lances do presente certame terá início na data de 08 de janeiro de 2019, as 10h:30min. 

 

4.2 - Todas as referências de tempo constantes neste Edital, bem como os enunciados na Sessão Pública, observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF. 

 

5.0 – DO IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatório, interessados que se enquadrem em uma ou 

mais das situações a seguir: 

 

a) constituídos sob a forma de consórcio; 

 

b) em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações, imposta por esta ALE/RO ou 

qualquer outro órgão da Administração Pública Federal (TCU, Acórdão 2818/2011 – 1ª Câmara); 

 

c) declaradas inidôneas, por órgão ou entidade de qualquer esfera de Governo; 

 

d) estejam sob falência, concordata, processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

 

e) tenham funcionário ou membro da Administração da ALE/RO, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 

 

f) que possuam em seu quadro de pessoal, empregado (s), que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento desta 

ALE/RO. 

 

g) A Contratada deverá estar localizada, em relação à Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, numa distância de no 

máximo 15 (quinze) quilômetros, sob pena de inabilitação. 

 

6.0 – DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - Para acesso ao sistema eletrônico utilizado para a realização deste certame (BB Licitações Eletrônicas), os 

interessados em participar do presente pregão, deverão dispor de chave de identificação e senha de acesso, pessoais e 

intransferíveis, obtidas após cadastramento junto ao Banco do Brasil S.A., por meio de suas agências sediadas no país 

ou por outros meios disponibilizados pelo banco. (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 5.450, 31/05/05). 

 

6.1.2 – O procedimento, regras e critérios para o cadastramento acima citado, serão os estipulados pelo Banco do Brasil 

S/A, os quais poderão ser consultados também por meio do endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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6.2 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo  ao  provedor  do  sistema ou a ALE/RO responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros, conforme art. 3º, §5º, do Dec. 5.450/05. 

 

6.3 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

presente pregão, nos termos do art. 3º, §6º, da Lei nº 8.666/93. 

 

7.0 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 - A participação no certame se dará por meio do encaminhamento de proposta de preços, exclusivamente por meio do 

sistema BB Licitações Eletrônicas, pela empresa devidamente credenciada na forma do item anterior, observando-se os 

requisitos constantes nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 9.2, bem como as datas e horários estabelecidos nos itens 3.0 

e 4.0 deste Edital. 

 

7.2 – O tempo normal da disputa será de 10 (dez) minutos, podendo ser prorrogado a critério do Pregoeiro, em seguida 

inicia-se a contagem de tempo aleatório (tempo randômico), o qual será de até 30 (trinta) minutos, para o encerramento 

da disputa. 

 

7.3 – Em caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da fase de lances do pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances até o retorno do Pregoeiro à sessão, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

 

7.4 - Quando a desconexão acima mencionada persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa, tendo reinício somente após comunicação expressa aos participantes pelo Pregoeiro, por meio do próprio 

sistema BB Licitações Eletrônicas. 

 

7.5 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  de R$ 100,00 para o lote. 

 

7.6 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 02 (dois) segundos e o intervalo 

entre lances não poderá ser inferior a 02 (dois) segundos 

 

8.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - O Pregoeiro classificará antes do início da disputa de preços, os licitantes cujas propostas atendem às 

especificações constantes neste Edital. 

 

8.2 - Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para 

a contratação, hipótese em que o Pregoeiro negociará diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço. 
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8.3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 

8.4 - O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e documentação, 

devendo os licitantes atender às solicitações no prazo estipulado pela autoridade. 

 

8.5 - Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 

ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 

estimado, observado o preço da proposta vencedora (§7º, do Art. 25 Decreto 5.450/2005). 

 

9.0 – DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA E DOCUMENTOS DE HABILTAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO 

 

9.1 - A empresa arrematante na sessão eletrônica deverá, após a fase de lance, quando convocado pelo Pregoeiro, 

encaminhar em até 30 (trinta) minutos o Pregoeiro da ALE/RO, por e-mail cpl@al.ro.leg.br, a proposta comercial escrita, 

datilografada ou emitida em equipamento de informática, elaborada em língua portuguesa, de modo claro, datada e 

assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e juntamente com os documentos de habilitação e as declarações 

exigidas neste edital e seus anexos, sob pena de desclassificação. 

 

9.1.2 - A empresa declarada vencedora terá prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação do Pregoeiro, 

para encaminhar a ALE/RO, via SEDEX ou outro meio que atenda a este prazo, a proposta comercial de que trata o 

subitem anterior (9.1) juntamente com os documentos de habilitação, ORIGINAIS, e as declarações exigidas neste edital, 

sob pena de desclassificação. 

 

9.1.3 – Em caso de desclassificação do primeiro colocado, os licitantes convocados na ordem de classificação, deverão 

observar as condições estipuladas nos subitens 9.1 e 9.1.2, correndo o prazo para envio dos referidos documentos a 

partir da convocação pelo Pregoeiro. 

 

9.1.4 - Os licitantes que aceitarem cotar seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado, 

deverão observar as condições estipuladas nos subitens 9.1 e 9.1.2, correndo o prazo para envio dos referidos 

documentos a partir da convocação pelo Pregoeiro (inciso I, do art. 11 do Decreto nº 7.892/13). 

 

9.1.5 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante 

que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento 

e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital (Art.24, 

§§8º e 9º, do Decreto 5.450/2005). 

 

9.1.6 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

9.1.7- Os licitantes, na sequência da ordem de classificação do certame, poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado, através do chat (Art. 10 do Decreto nº 7.892/13). 

mailto:cpl@al.ro.leg.br
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9.2 - A proposta deverá conter ainda: 

 

a) as especificações claras e precisas do objeto deste PREGÃO, conforme Anexo I, para sua melhor identificação; 

 

b) preço unitário e total, em valores numéricos da moeda corrente nacional, utilizando-se apenas duas casas decimais 

após a vírgula (Lei nº 9.069/95), os quais deverão compreender todas as despesas com impostos, encargos sociais e 

previdenciários, taxas, transporte, seguros, assim como quaisquer outros que incidam ou venha a incidir sobre o objeto da 

presente contratação. 

 

c) o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da 

data de recebimento da proposta comercial devidamente consolidada, nos termos deste Edital; 

 

d) nome ou razão social do proponente, CNPJ ou CPF, endereço, telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

 

e) indicação do banco, número da conta corrente e agência (código e endereço), para fins de pagamento, caso a empresa 

seja a vencedora, bem como nome, número da Carteira de Identidade, CPF, estado civil e endereço residencial do 

representante legal da empresa licitante; 

 

9.2.1 - Não será admitida a alteração posterior da proposta registrada previamente no sistema eletrônico, no que tange às 

características do objeto do edital, devendo a proposta comercial escrita (subitem 9.1), corresponder àquela registrada 

(subitem 3.1.1) e vencedora do certame, sob pena de desclassificação, salvo devidamente justificado e cujas 

características sejam iguais ou superiores a proposta originalmente ofertada. 

 

9.3 - Os documentos originais (proposta/documentos de habilitação) deverão ser encaminhados a Comissão Permanente 

de Licitação – CPL da ALE/RO, sito à Rua Major Amarantes, 390 – Arigolândia CEP 76.801-911, Porto Velho/RO, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, com encaminhamento via SEDEX, ou outro meio de eficiência e rapidez similares, contados 

a partir da data do certame licitatório, sob pena de desclassificação. 

 

10.0 - DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 - A empresa vencedora na sessão eletrônica deverá, juntamente com sua proposta comercial (item 9.1), encaminhar 

o Pregoeiro desta ALE/RO, para fins de verificação quanto sua habilitação os seguintes documentos: 

 

10.1.1 - Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

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 documentos de eleição de seus administradores; 
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.1.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Contrato Social; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) – CRF (art. 27 da Lei n. 8.036/90, 

combinado com o inciso IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93); 

 

d) CND – Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, administradas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) – alínea “a” do inciso I do art. 47 da Lei n. 8.212/91 e alterações, combinada com o inciso IV do art. 29 da Lei 

n. 8.666/93.  

 

e) Certidões de Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (inciso II do art. 29 da Lei n. 

8.666/93), dentro do seu prazo de validade nelas consignado, sendo: 

1) Nacional – relativamente à Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (certidão 

conjunta);  

2) Estadual – relativamente à Fazenda Estadual; 

3) Municipal – relativamente à Fazenda Municipal; 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa fornecida por aquele órgão, 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. (NR). 

 

10.1.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, consoante inciso 

II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93.  

 

10.1.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente com o objeto desta licitação, consistente na 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da empresa, fornecido (s) por 

pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove (m) que a licitante executou serviços de 

características semelhantes ao objeto licitado.  
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10.1.5  – O licitante vencedor deverá apresentar as declarações, conforme os Anexos III, IV, V, VI e VIII deste edital, 

devidamente assinados por seu representante legal. 

 

10.1.6. Serão consultados, ainda, para fins de habilitação: 

 

a) Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – 

CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União – CGU, que 

resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  

12. DO CONTRATO 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 ( cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 

Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” ao Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

12.3. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou 

quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 

ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os 

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

12.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento). 
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12.5. É permitida a subcontratação parcial do objeto do contrato, nas condições autorizadas no Termo de Referência e/ou 

na Minuta de Contrato. 

12.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.7. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá 

registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração. 

 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO 

13.1. O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias, a partir da data da sua assinatura. 

13.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

13.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços 

contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação 

mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação. 

13.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

13.3.1. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão contratante, 

enquanto perdurarem os efeitos; 

13.3.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação;  

13.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis 

que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação. 

13.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

 

14.0 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

14.1. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do CONTRATO e mediante autorização de serviço ou 

fornecimento, de acordo com a demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, nas condições 

estipuladas no Termo de Referência. 

 

15.0 - DO PAGAMENTO 

 

15.1 - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do 

Brasil S/A, em até 30 (trinta) dias corridos, conforme disposição da Resolução nº 395, de 4 de abril de 2018, publicada 

no DO- e- ALE/RO, de 05 de abril de 2018, a contar da certificação das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, contendo 

preço unitário e o valor total, bem como o nome do banco, código da agência e o número da conta corrente da empresa. 
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15.2. A cada pagamento efetivado pela Administração, será procedida prévia verificação da regularidade fiscal do 

fornecedor, devendo possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, 

Estadual, Municipal, Seguridade Social, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

15.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Prestação de Serviços, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Assembleia Legislativa do Estado 

de Rondônia por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de 

pagamento será contado da data de representação do documento corretamente preenchido. 

 

15.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n° 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de 27/11/98, e IN/CONJUNTA 

n° 294, de 04 de fevereiro 2003, será retido na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, bem assim a 

contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a seguridade Social – COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, 

sobre os pagamentos que efetuar a Contratada, se esta não apresentar cópia do Termo de Opção do Simples Nacional, 

de que trata a Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de 2006. 

 

15.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 

pela Contratada, nos termos deste Termo de Referência. 

 

15.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal apresentada pela 

Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados. 

15.6.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela Contratada com os 

serviços efetivamente prestados. 

15.6.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

15.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a 

retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 

constate que a Contratada: 

15.7.1. não produziu os resultados acordados; 

15.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

15.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada,  

15.8. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento 

da Contratada nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

15.9. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
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15.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

15.9.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na 

agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

15.11. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

15.12. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 

porventura não tenha sido acordada no contrato. 

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde 

a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-

se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

 

16.0 – DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RECURSO. 

 

16.1 – Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica, conforme art. 18, caput, Dec. 5.450/2005. 

 

16.1.1 – Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas, nos termos do art. 18, § 1º, Dec. 5.450/2005. 
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16.2 - Até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos acerca da presente licitação, por meio do e-mail cpl@al.ro.leg.br, nos termos do art. 19 do Dec. 5.450/05. 

 

16.3 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 

campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, caput, do Dec. 5.450/05. 

 

16.3.1-Para fins deste edital considera-se “imediata”, a manifestação realizada na forma do subitem anterior, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da declaração do vencedor no sistema do BB-licitações. 

 

16.3.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 

anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 5.450/05. 

 

16.3.2 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

  

16.4 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnações ao instrumento convocatório, deverão ser 

dirigidos o Pregoeiro e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação, localizada na sede da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia, situada à Rua Major Amarantes, nº 390 - Arigolândia, CEP - 76.801-911 - Porto 

Velho/RO, em dias úteis, no horário de 07h30 às 13h30min, de segunda, quinta e sexta-feira, e no horário de 8h as 12h e 

das 14h as 18h, de terça e quarta-feira. 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

 

17.1. Será aplicada penalidade nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, a Contratada que cometer as 

seguintes infrações administrativas: 

 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

g) não mantiver a proposta. 

 

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

 

mailto:cpl@al.ro.leg.br
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a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (mensal, bimestral) da 

execução dos serviços, até o limite de 10 (dez) dias; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória poderá ser aplicada na proporção de 5% sobre o valor total 

do Contrato; 

e) no caso da alínea “a” do subitem 17.1, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

f) para as alíneas “b” à “g” do subitem 17.1, impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia; 

g) 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 à ALE-RO pelos prejuízos causados; 

 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 

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

tributos; 

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

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

 

17.4. 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 8.666/1993 e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999. 

 

17.5. 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. 

 

17.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo necessária a apresentação de 

defesa prévia pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificado pela ALE/RO. 

 

17.7. Após o processamento administrativo pertinente, as importâncias decorrentes das multas aplicadas e não recolhidas 

nos prazos determinados nas notificações correspondentes, serão descontadas dos pagamentos, eventualmente, devidos 

pela ALE/RO ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

17.8. As penalidades descritas acima, nas situações e momentos para as quais foram estabelecidas, podem ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente a critério da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após análise das circunstâncias 

que ensejaram sua aplicação; 

 

18.0 – DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

 

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2815 

site www.al.ro.leg.br 
  

Pág. 13 de 34 

 

18.1 Para a seleção da proposta mais vantajosa será utilizado o critério do menor preço global. 

 

19.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 - A presente licitação não importará necessariamente na contratação da adjudicatária, podendo a Administração da 

ALE/RO, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, sendo dada a devida ciência 

aos licitantes, por meio de publicação no órgão oficial. 

 

19.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não sendo a ALE/RO, 

em nenhuma hipótese, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

 

19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, observando-se o início e término em dias úteis de expediente normal nesta ALE/RO. 

 

19.4 – Os atos e decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicados aos licitantes interessados, por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico 

da ALE/RO. 

 

19.5 - 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 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

19.6 - O presente Edital encontra-se disponível no site www.al.ro.leg.br  – Licitações; www.licitacoes-e.com.br, ou na 

ALE/RO, para consulta aos autos, localizada na Rua: Major Amarantes, nº 390 - Arigolândia, Porto Velho/RO, telefone – 

fax (0xx) 69-3216-2732, no horário de 07h30 às 13h30min, de segunda, quinta e sexta-feira, e no horário de 8h as 12h e 

das 14h as 18h, de terça e quarta-feira. 

 

19.7 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições legais e princípios gerais do 

direito. 

 

19.8 - O desatendimento pelo licitante, de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do proponente, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, conforme a prudente 

análise do Pregoeiro. 

 

19.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

http://www.ale.ro.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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19.10 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, como único competente para dirimir as questões que 

porventura surgirem na execução da presente contratação, com renúncia expressa por qualquer outro. 

 

19.11 - São partes integrantes deste Edital os seus anexos: 

 

ANEXO I  TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO  II MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO  III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

ANEXO V DECLARAÇÃO MENOR 

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 9, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

ANEXO VII MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Porto Velho/RO, 06 de dezembro de 2018. 

 

 

Everton José dos Santos Filho 

Pregoeiro ALE/RO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 
 

ANEXO I 
 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

EM INFRAESTRUTURA PARA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DO 

PODER LEGISLATIVO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 

POSSE DOS EXCELENTÍSSIMO SENHORES DEPUTADOS 

ESTADUAIS QUE COMPORÃO A 10ª LEGISLATURA. 

 

Neste Termo entende-se por: 

 

-CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; 

 

-FISCALIZAÇÃO: Servidor credenciado pela Assembleia Legislativa para acompanhamento do serviço; 

 

-CONTRATADA: Empresa prestadora do serviço.  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de infraestrutura necessários para a transferência da sede do 

Poder Legislativo para realização da Sessão Solene Preparatória da Posse dos Membros da 10ª Legislatura, no dia 1º de fevereiro 

de 2019. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

2.1. A prestação de serviço de locação de infraestrutura proposta, visa atender à realização da Sessão Solene de Posse dos 

Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais e Instalação da 10ª Legislatura, nos termos do Art. 3º do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa.  

 

2.2. Para o evento supracitado estima-se a presença dos chefes dos Poderes do Estado e demais autoridades constituídas, além de 

familiares dos Parlamentares e convidados, necessitando assim de ambiente adequado para acomodação em número aproximado 

de 5.000 (cinco mil) convidados sentados.  

 

2.3. Dessa forma, é imprescindível a contratação de empresa especializada na prestação de serviço para preparação e 

transformação dos ambientes, adequando-os à necessidade do evento, possibilitando assim, a transferência da sede deste Poder 

Legislativo. 

 

2.4. Salientamos que, para a organização do espaço para a referida solenidade, compreende o período de pelo menos 5 (cinco) 

dias, cabendo destacar que o evento realizar-se-á no dia 1º de fevereiro de 2019 (sexta-feira), sendo que nos três (03) dias que 

antecedem, visa a disponibilidade para, montagem de equipamentos, painel de LED, grades de contenção, disposição de mesas, 

cadeiras, ornamentação e demais serviços correlatos, bem como o dia posterior ao evento, possibilitar a (s) empresa (s) que fará 

(ão) a adequação do local, tempo disponível suficiente para desmontagem de toda estrutura utilizada. 
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2.5. Pelas razões apresentadas, é importante que a (s) empresa (s) a ser (em) contratada (s) apresente (m), portanto, além da 

capacidade de execução dos serviços, condições de aprimorar e contribuir para a melhoria da qualidade do evento, com vistas a 

maior eficácia, apresentando ainda profissionais que estejam aptos a identificar e sanar as necessidades.  

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

3.1 O objeto deste Termo de Referência está fundamentado no caput do Art. 24, Inciso X, e Art. 26 da Lei nº. 8666/93, obedecerá 

ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto nº 3.555 de 08 de agosto 

de 2000 e Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997. 

 

4. DA INFRAESTRUTURA 

 

4.1 Para realização da Solenidade, é necessário que o espaço seja adaptado e transformado na sede do Poder Legislativo, visando 

atender a montagem do Plenário, e acomodação do grande público, conforme abaixo: 

 

LOTE 1 – LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTT 

01 
Cadeira (modelo medalhão) sem braço, em madeira na cor natural, com espaldar oval, 

assento estofado (almofadado) em tecido de cor clara, para o Plenário. 
Und 24 

02 Cadeira giratória, modelo presidente, com encosto e assento estofados, sem braço, com 

rodízios, na cor preta, para a Mesa de autoridades. 
Und  15 

03 
Cadeiras sem braço, com estrutura retangular em ferro pintado na cor branca, medindo 

aproximadamente 37x90 cm, com assento e estofado na mesma cor. 
Und 5.000 

04 Cadeira giratória, modelo secretária, com encosto e assento estofados, sem braço, com 

rodízios, na cor preta para atender a Assessoria. 
Und 30 

05 
Mesa modular em MDF na cor madeira natural, medindo aproximadamente 60 cm X 2m X 

80cm de altura, para Mesa de autoridades. 
Und 15 

06 Mesa modelo escritório cor madeira natural, para a Assessoria da Mesa Diretora medindo 

aproximadamente 1,20m x 80cm. 
Und 20 

07 
Aparador estilo Clássico, cor dourada ou madeira natural, medindo aproximadamente 2,0m 

x 1m. 
Und 01 

08 Tribuna em acrílico transparente, tamanho padrão. 
Und 01 

09 Sofás de 3 lugares em couro ecológico ou tecido na cor clara. Und 04 

10 Sofás de 2 lugares em couro ecológico ou tecido na cor clara. Und 04 

11 Puff de 1 lugar em couro ecológico em cor clara Und 10 

12 Delimitador de espaços medindo aproximadamente 3mts. Und 15 

 

4.2. Os painéis de LED serão posicionados nas laterais do palco onde será montada a Mesa dos trabalhos e serão utilizados na 

projeção simultânea do evento, para que os presentes tenham uma visão total do acontecimento, independentemente de onde 

estejam acomodados. Servirá também para exibição de documentário institucional editado pelo Departamento de Comunicação 

Social da ALE. 

 

4.2.1. Regimentalmente, apenas os Excelentíssimos senhores Deputados, servidores da Secretaria Legislativa, Cerimonial e 

Seguranças tem acesso ao Plenário das Deliberações. Dessa forma as estruturas metálicas (grades) serão utilizadas como 

elemento delimitador de espaço possibilitando que a separação seja nitidamente perceptível. 

 

4.2.2 A escada metálica, será anexada ao palco para que as autoridades possam ter acesso ao palco onde haverá a condução dos 

trabalhos de Posse. 
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LOTE 2 – LOCAÇÃO DE SOM E PAINEL DE LED INSTALADOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, 

ESTRUTURAS, GRADES E ESCADA COM CORRIMÃO. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTT. 

01 Painel de LED P 12 RGB, medindo aproximadamente 3mx2m, fixado em estrutura de 

treliça Q30. 
Und 04 

02 Estrutura de treliça Q30. Para fixação do painel, fechando todo palco, medindo 12m de 

largura x 4,5m de altura 
Und 02 

03 Escada com corrimão, em estrutura metálica regulável, medindo 1200mm de largura x 

600mm de altura x 1000mm de profundidade. 
Und 01 

04 Grade de contenção medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento X 1,20 m de 

altura. 
Und 30 

05 

Locação de Sonorização com montagem e desmontagem  

Sonorização profissional contendo: 01 mesa digital de 32 canais, com 14 microfones com 

fio, 02 microfones sem fio UHF, 02 pedestais modelo girafa, 8 caixas line array cada caixa 

contendo: 02 falantes de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 8 caixas se sub grave com 

2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 15 direct 

box; 01 processador digital profissional; 01 side fill duplo; 12 monitores modelo sm400 

com amplificadores; 01 mult cabo de 32 canais; 

Und 01 

 

4.3. Faz-se necessária a ornamentação diante do fato de estarmos adaptando um local de grande dimensão, onde são realizados 

shows populares e não eventos de caráter protocolar ou solene como é a cerimonia de Posse. 

LOTE 3 – ORNAMENTAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTT 

01 
Forração em tecido na cor azul, para ornamentação e cobertura em toda lateral do 

espaço destinado aos convidados, medindo 1m de altura x 45m de comprimento.  
M² 90 

02 
Fachada em madeirite natural (entrada principal), medindo aproximadamente 4,07m de 

altura x 14,00m comprimento 
M2 56,98 

03 
Forração da fachada em madeirite em tecido na cor azul, medindo aproximadamente 

4,07m de altura x 14,00m comprimento. 
M² 56,98 

04 
Fachada em madeirite natural (lateral direita e esquerda), medindo aproximadamente 

3,30m de altura x 5.50m comprimento 
M2 36,30 

05 
Forração da fachada em madeirite em tecido na cor azul, medindo aproximadamente 

3,30m de altura x 5.50m comprimento. 
M2 36,30 

06 
Forração total do palco fixo medindo aproximadamente 12m de comprimento x 21m de 

largura, em carpete em cor neutra para montagem do Plenário.  
M² 252 

07 
Forração na cor branca, para fechamento da lateral esquerda externa do palco, medindo 

11m de comprimento x 2,5m de altura. 
M² 27,50 

08 
Cortina em tecido fino tipo voil, na cor branca, para fechamento da parte lateral direita e 

esquerda do palco, medindo 4,30m de comprimento x 2,5m de altura. 
M2 21,50 

09 
Cortina em tecido fino tipo voil, na cor branca, para composição de layout, medindo 12m 

de comprimento x 4m de altura. 
M² 96 

10 
Forração na cor azul, para fechamento da parte frontal do palco, medindo 22m de 

comprimento x 5m de altura. 
M2 110 

11 Tapete cor clara, tamanho padrão com aprox. 2,5m X 3m. Und 03 

12 Passadeira medindo aproximadamente 1,10m x 30m, com 10 mm de espessura, na cor 

azul. 
Und 01 

 

LOTE 4 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (DISTRIBUÍDOS EM GELEIRAS) 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTT 

1 Fornecimento de água mineral gelada em copo descartável 200 ml.  Und 10.000 
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4.4 A ornamentação com arranjos de flores naturais, tem a função de conferir uma imagem de requinte e bom gosto, além de 

iluminar o espaço e contribuir para deixar o evento inesquecível para convidados. 

 

 

LOTE 5 – DECORAÇÃO COM ARRANJOS FLORAIS (COM COLUNAS) 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTT 

1 

Arranjo grande de flores naturais para chão: para ornamentação em frente à mesa de 

autoridades, deverá conter: Astromélias, Pinóquios, Lisiantos, Tangos e acabamento com 

folhagens verdes, com base em espuma floral medindo aproximadamente 2m de 

comprimento x 1m de altura. 

Und 10 

2 

Arranjo de flores naturais para uso em coluna: deverá conter: Astromélias, Pinóquios, 

Lisiantos, Tangos e acabamento com folhagens verdes, com base em espuma floral, 

medindo aproximadamente 50cm de diâmetro. (As colunas deverão ser disponibilizadas 

junto com os arranjos).  

Und 08 

   3 

Arranjo de flores naturais para uso em frente a tribuna: deverá conter: Astromélias, 

Pinóquios, Lisitantos, Tangos e acabamento com folhagens verdes, com base em espuma 

floral, medindo aproximadamente 1m de base e 80 cm de altura. 

Und  01 

4 
Vasos ornamentais com plantas naturais medindo no mínimo 1,50cm de altura. 

Und  30 

 

5. DO PREÇO 

 

5.1. O preço será apurado mediante a realização de cotação de preços a serem pesquisadas pelo Departamento de Compras da 

Superintendência de Compras e Licitações desta Casa Legislativa. 

 

6. DAS PENALIDADES 

 

6.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 87 da 

Lei 8.666/93 pelo não cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal, ficando 

consignada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado. 

 

07. DO PAGAMENTO 

 

07.1. O pagamento será efetuado pela Superintendência de Finanças da Assembleia Legislativa, através Ordem Bancária em 

nome da CONTRATADA, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do evento, mediante apresentação da 

nota fiscal/fatura devidamente certificada e apresentação das certidões de regularidades fiscais.  

 

07.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

 

08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

08.1. Disponibilizar o local nas condições exigidas, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações 

pactuadas, inclusive quanto ao funcionamento das partes elétricas, hidráulicas, sanitárias entre outras, em plenas condições de 

atendimento; 

 

08.2. O espaço estará disponível para montagem dos equipamentos, com 03 (três) dias de antecedência da data da realização do 

evento, ou seja, dia 29 de janeiro de 2019 às 08 horas da manhã; 
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08.3. Cumprir fielmente com o objeto pactuado, observando rigorosamente todas as determinações inseridas neste Termo de 

Referência; 

 

08.4. Apresentar nota fiscal/fatura devidamente preenchido com os dados da contratada, após o término do evento; 

 

08.5. Obedecer aos artigos 5º “caput” e 37 “caput” da Constituição Federal e à Lei 8.666/93 e alterações; 

 

08.6. Manter durante a vigência do CONTRATO todas as condições de habilitação exigidas na contratação; 

 

09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

09.1. Efetuar o pagamento regular da nota fiscal;  

 

09.2. Orientar a CONTRATADA quanto à forma correta de apresentação da nota fiscal;  

 

09.3. Assegurar-se de que o preço contratado está compatível com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir que sejam 

mais vantajosos para a CONTRATANTE;  

 

09.4. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços cobrados na nota fiscal.  

 

09.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições 

pactuadas. 

 

10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1. Somente pessoa jurídica poderá locar o objeto deste Termo de Referência. 

 

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido, mediante manifestação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias corridos, pelos motivos do Art. 78, e seus Incisos, na conformidade do Art. 79, Incisos I, II e III, da Lei 8.666/93. 

 

10.3 A Secretaria Geral conhecerá dos casos omissos, encaminhando-os para a Advocacia Geral/ALE para solucioná-los. 

Porto Velho, 17 de setembro de 2018. 

Elaborado por: 

 

Jacqueliny Borges de Lourdes 

Assessora Técnica 

Revisado por: 

 

Jane Ester Siqueira Lemos 

Diretora do Departamento de Cerimonial – ALE/RO 

 

 

Aprovação da autoridade superior: 

Aprovo, com fulcro nos dispositivos do art. 7, § 2º, inciso I da Lei nº 8.666/93.  

 

De acordo: 

                                  

Arildo Lopes da Silva 

Secretário Geral – ALE/RO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 
Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 

 
ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
                                                         
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE/RO 
E A EMPRESA ______________________________________ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
___________________________. 
 
 
                  Pelo presente contrato, de um lado a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-
ALE/RO, com sede na Rua Major Amarantes, n° 390 - Bairro Arigolândia, CEP 76801-911, Porto Velho/RO, inscrita 
no CNPJ nº 04.794.681/00001-68, neste ato representado por seu Presidente, Deputado XXXXXXXXXXXX, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade XXXXXX – SSP/RO, CPF n° XXX.XXX.XXX-XX , doravante 
denominada Contratante, do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXe, CEP: XXXXX 
- XXX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por XXXXXXXXXX, portador do 
CPF n° XXX.XXX.XXX -XX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  por força do presente 
instrumento e em conformidade como Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO e seus anexos, 
bem como com a Lei 10.520/02, Resolução ALE nº 152/07, dos Decretos nº 5.450/05 e 3.555/00 e a Lei 8.666/93 , 
tem entre si, justo e acordado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço em 
infraestrutura para transferência da sede do poder legislativo, para realização da solenidade de posse dos 
excelentíssimos senhores deputados estaduais que comporão a 10ª legislatura, a pedido do Departamento de 

Cerimonial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia – Anexo 1. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições 

constantes dos documentos a seguir enumerados, que integram o Processo Administrativo nº 

12561/2018/CPP/ALE/RO, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato: 
 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO  e seus anexos; 
b) Proposta de Preços apresentada pela Contratada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

028/2018/CPP/ALE/RO, em ________/_________________/__________.  
 

 
DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA SEGUNDA – A contratada deverá prestar serviço em infraestrutura para transferência da sede do 
poder legislativo, para realização da solenidade de posse dos excelentíssimos senhores deputados estaduais 

que comporão a 10ª legislatura. 
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Parágrafo único - A contratada deverá executar às suas expensas os serviços que apresentarem vícios ou 
defeitos, bem como a substituição de peças ali empregada.  
 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
CLÁUSULA  TERCEIRA –  A execução dos serviços e seu recebimento dar-se-á conforme disposto no item 6 e 
subitens do Termo de Referencia. 

 
 
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 
CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ser executados conforme disposto no item 4 e subitens do Termo de 
Referencia: 
 
 
DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA QUINTA –  O Departamento de Cerimonial solicitará conforme necessidade da CONTRATANTE e 
encaminhará a demanda à CONTRATADA; 
 
 
DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA SEXTA –  A garantia dos serviços executados e materiais conforme disposto no item 4 e subitens do 
Termo de Referencia. 
 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA SÉTIMA –  O prazo de vigência deste contrato é de 30 (trinta) dias, contado da data da sua assinatura, 
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Rondônia. 
 
 
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
CLÁUSULA OITAVA –  Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada 
pela Divisão de Transportes, conforme disposto no item 10 e subitens do Termo de Referencia; 
 
 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA NONA  -   Este instrumento poderá ser alterado nos termos do art. 65, I e II, “b” e “c” e nos limites do §§ 
1o e 2o do mesmo artigo da Lei 8.666/93. 
 
DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA -  No interesse da Administração do Contratante, o valor inicial atualizado do Contrato poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Art. 65, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
§ 1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários.  
 
§ 2º - Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior a 25% do valor 
inicial do Contrato. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Contratada obriga-se a: 
 
1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais 
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo 
de Referência e em sua proposta; 

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados; 

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

6. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10. Garantir que não seja executada qualquer manutenção em veículos que não estejam cadastrados na frota da 
CONTRATANTE; 

11. Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços; 
12. Designar um preposto perante a CONTRATANTE para prestar, em horário comercial, todos os 
esclarecimentos necessários e atender as reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a execução 
do contrato.  
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  A contratante obriga-se a acompanhar a entrega dos serviços contratados, 
verificando as quantidades, as especificações e a qualidade dos serviços, se estão de acordo com as condições e 
prazo estabelecidos, bem como pagar pela aquisição. 
 
1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos; 
2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n. º 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações 

da contratante: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto deste termo de referência; 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 
c) Efetuar o pagamento devido pela execução do serviço, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após a 

apresentação da nota fiscal, comprovação de regularidade fiscal e desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências previstas; 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

 

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2815 

site www.al.ro.leg.br 
  

Pág. 23 de 34 

d) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na entrega do(s) veículo(s), 
determinando o que for necessário à sua reparação; 

e) Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais cabíveis, em caso de inadimplemento das obrigações, 
oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO ESTABELECIMENTO CONTRATADO E DOS SUBCONTRATADOS 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
1. Dispor de ferramentas adequadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua responsabilidade. 
2. Dispor de área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 
3. Dispor de equipe técnica especializada. 
4. Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e EPC’s); 
5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus empregados, representantes ou 

prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de serviços prestados, acessórios ou sistemas 
fornecidos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias. 

6. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda em casos de furto ou roubo, 
incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal responsabilidade a possíveis sub-
contratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do bem à 
CONTRATANTE. 

7. Executar os serviços solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental 
adequados, devolvendo os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, 
observando-se as seguintes condições: 
a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo 

com as especificações de fábrica e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados 
pela CONTRATANTE. 

b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e 
risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças, componentes, 
acessórios ou sistemas substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão-
de-obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado 
para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos 
pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do 
prazo de garantia. 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga 
prontamente a atender. 

d) Responder por danos, desaparecimento de bens materiais e avarias (equipamentos acessórios), causadas 
por seus empregados, prepostos, ou às sub-contratadas. 

e) Não aplicar materiais / serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento da Assembleia Legislativa de Rondônia, para o exercício de 2018,   na seguinte 
classificação orçamentária: 
 
Programa de Trabalho - 01122102020620000 
Fonte de Recurso – 0100000000 
Elemento de Despesa nº 33.90.39  
Nota de Empenho n°  
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DO VALOR  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente Contrato será precedido de Empenho no valor de R$ ________ (          
), e será pago mensalmente de acordo com os serviços prestados, calculado pelo preço unitário, estipulado na 
proposta de preços da CONTRATADA, conforme abaixo discriminado: 
 

(INSERIR TABELA COM OS VALORES PROPOSTOS E ACEITOS PELA ALE/RO) 
 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -   A CONTRATADA deve apresentar, após a execução efetiva dos serviços, Nota 
Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, emitidas em moeda corrente nacional,  para fins de liquidação e pagamento, 
acompanhada dos respectivos comprovantes:  

a) regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(CRF) e às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede. 

§ 1º – O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos do aceite e atestação da 
Nota Fiscal, por meio de ordem bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA. 

§ 2º – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo 
especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

a) atestação de conformidade do serviço executado; 

b) apresentação da comprobação discriminada dos serviços realizados; 

 
DO REAJUSTE DOS PREÇOS  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O valor do presente contrato será fixo e irreajustável pelo prazo  12 (doze) meses. 
 
 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As penalidades contratuais são as previstas no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, Artigo 
28 do Decreto nº 5.450/2005 e artigos 81 a 99 da Lei nº 8.666/93, garantida ampla defesa e ao contraditório. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Será aplicada penalidade nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, a 
Contratada que cometer as seguintes infrações administrativas: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) convocado, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
c) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
g) não mantiver a proposta. 
 
§ 1º A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 
b) multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (mensal, bimestral) 

da execução dos serviços, até o limite de 10 (dez) dias; 
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c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do 
objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória poderá ser aplicada na proporção de 5% sobre o valor 
total do Contrato; 

e) no caso da alínea “a” do subitem 18.1, suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 
entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

f) para as alíneas “b” à “g” do subitem 18.1, impedimento de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia; 

g) 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 à ALE-RO pelos prejuízos 
causados; 

 
§ 2º Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
§ 3º 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 8.666/1993 e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999. 
 
§ 4º 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. 
 
§ 5º Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo necessária a apresentação de 
defesa prévia pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for notificado pela 
ALE/RO. 
 
§ 6º Após o processamento administrativo pertinente, as importâncias decorrentes das multas aplicadas e não 
recolhidas nos prazos determinados nas notificações correspondentes, serão descontadas dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela ALE/RO ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
§ 7º As penalidades descritas acima, nas situações e momentos para as quais foram estabelecidas, podem ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente a critério da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após análise 
das circunstâncias que ensejaram sua aplicação; 
 
 
§ 8º – As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da ALE/RO, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública poderão ser aplicadas à Licitante juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 
que: 

I. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
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II. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. Comportar-se de modo inidôneo; 
IV. Fizer declaração falsa; 
V. Cometer fraude fiscal; 

VI. Falhar ou fraudar na execução deste Contrato. 
 
 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o 
Contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver 
ocorrência de uma das hipóteses prescritas nos arts. 77 a 80, Capítulo III, Seção V, da Lei nº 8.666/93. 
 
DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -  Compete à Contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste 
Contrato no "Diário Oficial da ALE", no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, com indicação 
da modalidade de licitação e do seu número de referência, nos termos do parágrafo único, artigo 61, da Lei n° 
8666/93. 
 
DO FORO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, 
para dirimir questões oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Para firmeza, e, como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, 
foi lavrado o presente Contrato, que depois de lido e achado conforme, será assinado, em 01 (uma) via de igual teor 
e forma, pelas partes Contratantes e pelas testemunhas a seguir. 

Porto Velho ,    de        de 2018.  
 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
CONTRATANTE 
 
 
Representante Legal 
CONTRATADA 
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ANEXO  III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 
 
 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... complemento .........................., em 
conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a 
cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital de licitação que rege o certame acima indicado. 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 

 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

 

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2815 

site www.al.ro.leg.br 
  

Pág. 28 de 34 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ............, com sede rua/av..............., nº ......., 
bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... complemento .........................., em conformidade com o 
disposto no art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar 
as ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO MENOR 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 
 

 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., complemento .........................., 
DECLARA, não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93. 
 
 
Emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos: sim ( ) não ( ) 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 9, DE 06 DE DEZEMBRO DE 

2005, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
(Em papel timbrado) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 
 
 
A EMPRESA ......................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº................., com sede rua/av. ..........................., nº ......., 
bairro .............., cidade .........., UF ........, 
CEP ..................., complemento ........................., DECLARA, sob as penalidades da lei, que não possui, em seu quadro 
de pessoal, empregado (s) que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, vinculados a Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia, nos termos da Resolução nº 9, de 06 de dezembro de 2005. 
 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  (Em papel timbrado) 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 

 

 

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço em infraestrutura para transferência da sede do poder 
legislativo, para realização da solenidade de posse dos excelentíssimos senhores deputados estaduais que 
comporão a 10 legislatura, a pedido do Departamento de Cerimonial, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Termo de Referencia – Anexo 1. 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QNT VLR-UNIT VLR-TOT 

I 

1 
Cadeira (modelo medalhão) sem braço, em madeira na cor natural, com 
espaldar oval, assento estofado (almofadado) em tecido de cor clara, para 
o Plenário. 

Und 24     

2 
Cadeira giratória, modelo presidente, com encosto e assento estofados, 
sem braço, com rodízios, na cor preta, para a Mesa de autoridades. 

Und  15     

3 
Cadeiras sem braço, com estrutura retangular em ferro pintado na cor 
branca, medindo aproximadamente 37x90 cm, com assento e estofado na 
mesma cor. 

Und 5.000     

4 
Cadeira giratória, modelo secretária, com encosto e assento estofados, 
sem braço, com rodízios, na cor preta para atender a Assessoria. 

Und 30     

5 
Mesa modular em MDF na cor madeira natural, medindo 
aproximadamente 60 cm X 2m X 80cm de altura, para Mesa de 
autoridades. 

Und 15     

6 
Mesa modelo escritório cor madeira natural, para a Assessoria da Mesa 
Diretora medindo aproximadamente 1,20m x 80cm. 

Und 20     

7 
Aparador estilo Clássico, cor dourada ou madeira natural, medindo 
aproximadamente 2,0m x 1m. 

Und 1     

8 Tribuna em acrílico transparente, tamanho padrão. Und 1     

9 Sofás de 3 lugares em couro ecológico ou tecido na cor clara. Und 4     

10 Sofás de 2 lugares em couro ecológico ou tecido na cor clara. Und 4     

11 Puff de 1 lugar em couro ecológico em cor clara Und 10     

12 Delimitador de espaços medindo aproximadamente 3mts. Und 15     

Total do lote=>   

II 

1 
Painel de LED P 12 RGB, medindo aproximadamente 3mx2m, fixado em 
estrutura de treliça Q30. 

Und 4     

2 
Estrutura de treliça Q30. Para fixação do painel, fechando todo palco, 
medindo 12m de largura x 4,5m de altura 

Und 2     

3 
Escada com corrimão, em estrutura metálica regulável, medindo 1200mm 
de largura x 600mm de altura x 1000mm de profundidade. 

Und 1     

4 
Grade de contenção medindo aproximadamente 2,00 m de comprimento X 
1,20 m de altura. 

Und 30     

5 

Locação de Sonorização com montagem e desmontagem  Sonorização 
profissional contendo: 01 mesa digital de 32 canais, com 14 microfones 
com fio, 02 microfones sem fio UHF, 02 pedestais modelo girafa, 8 caixas 
line array cada caixa contendo: 02 falantes de 10 polegadas e 02 drive de 
neodinium; 8 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas 
as caixas com seus respectivos amplificadores; 15 direct box; 01 
processador digital profissional; 01 side fill duplo; 12 monitores modelo 
sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 32 canais; 

Und 1     
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Total do lote=>   

III 

1 
Forração em tecido na cor azul, para ornamentação e cobertura em toda 
lateral do espaço destinado aos convidados, medindo 1m de altura x 45m 
de comprimento.  

M² 90     

2 
Fachada em madeirite natural (entrada principal), medindo 
aproximadamente 4,07m de altura x 14,00m comprimento 

M2 57     

3 
Forração da fachada em madeirite em tecido na cor azul, medindo 
aproximadamente 4,07m de altura x 14,00m comprimento. 

M² 57     

4 
Fachada em madeirite natural (lateral direita e esquerda), medindo 
aproximadamente 3,30m de altura x 5.50m comprimento 

M2 36     

5 
Forração da fachada em madeirite em tecido na cor azul, medindo 
aproximadamente 3,30m de altura x 5.50m comprimento. 

M2 36     

6 
Forração total do palco fixo medindo aproximadamente 12m de 
comprimento x 21m de largura, em carpete em cor neutra para montagem 
do Plenário.  

M² 252     

7 
Forração na cor branca, para fechamento da lateral esquerda externa do 
palco, medindo 11m de comprimento x 2,5m de altura. 

M² 28     

8 
Cortina em tecido fino tipo voil, na cor branca, para fechamento da parte 
lateral direita e esquerda do palco, medindo 4,30m de comprimento x 
2,5m de altura. 

M2 22     

9 
Cortina em tecido fino tipo voil, na cor branca, para composição de layout, 
medindo 12m de comprimento x 4m de altura. 

M² 96     

10 
Forração na cor azul, para fechamento da parte frontal do palco, 
medindo 22m de comprimento x 5m de altura. 

M2 110     

11 Tapete cor clara, tamanho padrão com aprox. 2,5m X 3m. Und 3     

12 
Passadeira medindo aproximadamente 1,10m x 30m, com 10 mm de 
espessura, na cor azul. 

Und 1     

Total do lote=>   

IV 1 Fornecimento de água mineral gelada em copo descartável 200 ml.  Und 10.000     

Total do lote=>   

V 

1 

Arranjo grande de flores naturais para chão: para ornamentação em 
frente à mesa de autoridades, deverá conter: Astromélias, Pinóquios, 
Lisiantos, Tangos e acabamento com folhagens verdes, com base em 
espuma floral medindo aproximadamente 2m de comprimento x 1m de 
altura. 

Und 10     

2 

Arranjo de flores naturais para uso em coluna: deverá conter: 
Astromélias, Pinóquios, Lisiantos, Tangos e acabamento com folhagens 
verdes, com base em espuma floral, medindo aproximadamente 50cm de 
diâmetro. (As colunas deverão ser disponibilizadas junto com os arranjos).  

Und 8     

3 

Arranjo de flores naturais para uso em frente a tribuna: deverá conter: 
Astromélias, Pinóquios, Lisitantos, Tangos e acabamento com folhagens 
verdes, com base em espuma floral, medindo aproximadamente 1m de 
base e 80 cm de altura. 

Und  1     

4 
Vasos ornamentais com plantas naturais medindo no mínimo 1,50cm de 
altura. 

Und  30     

Total do lote=>   

Total dos lotes=>   

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA:   DIAS.  A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. 
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Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos. 

 
Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerentes 
ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). 
 
 
DADOS DA EMPRESA 
  
Razão Social: ___________________________________________________ 
CNPJ:__________________________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________ 
Cidade:_______________________CEP: ____________________UF_____________ 
Telefone: _________________________________________E-mail:__________ 
Banco:_____________    Agência:________________ C/C: ____________________ 
 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
RG: ________________________________C.P.F.____________________________ 
Telefones: ________________________________E-mail: _____________________ 
 
 

 

 

Local e data, 

 
 

(assinatura do representante legal) 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Em papel timbrado) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12561/2018/CPP/ALE/RO 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., complemento ........................., 
declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA-ME OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE-EPP, instituídas na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, bem como não contemplam 
as hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
 
 
 
 


