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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 011/2019/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 007993/2019-15 

 

Em atendimento ao disposto no inciso IV do Art. 7º do Decreto Federal nº 3.555/2000 e inciso VI do art. 8º do Decreto Federal nº 5.450/2005 
HOMOLOGO o procedimento da licitação supracitada que tem por finalidade a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de buffet, locação de espaço físico para eventos e infraestrutura, sob demanda, para a realização de eventos e cerimônias 
pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, através 
do Sistema de Registro de Preços, a pedido do Departamento de Cerimonial, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia, em que se sagrou vencedora do certame a empresa T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 17.515.170/0001-01, por estar em conformidade com as normas legais, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 
5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, Resolução ALE 152/2007 e Lei nº 8.666/93, a saber: 

GRUPO 1 

Item Descrição – Serviço de Alimentação Unid. Quant. Vlr.Unit. 

1 

BUFEET ALMOÇO/JANTAR CARDÁPIO TIPO I – com as opções: Saladas: folhas verdes e variados tipos 
de legumes crus. Carnes: vermelha e frango ou peixe. Acompanhamentos: arroz branco e integral, feijão, 
purê, farofa e 01 (um) tipo de massa com molho vermelho ou branco. Sobremesas: com 02 (duas) opções 
de escolha e serão servidas em porções individuais, podendo ser pavês, sorvetes e afins). Bebidas: suco 
de frutas naturais, da estação, em 02 (dois) sabores e refrigerantes de 1ª linha (light e comum). 

UND 2.300 45,00 

2 

BUFEET ALMOÇO/JANTAR CARDÁPIO TIPO II - com as opções: Saladas: folhas verdes, frutas e 
variados tipos de legumes crus e cozidos. Carnes: vermelha, frango ou peixe. Acompanhamentos: Arroz 
branco e com Brócolis. purê de batatas ou abóbora, farofa com banana, legumes gratinados e afins e 01 
(um) tipo de massa com molhos braço ou vermelho. Sobremesa: com 02 (duas) opções de escolha, 
podendo ser pudins, pavês, mousses, salada de frutas e afins, e serão servidos em porções individuais. 
Bebidas: sucos de frutas naturais nos sabores variados (02 sabores), refrigerantes de 1ª linha (light e 
comum). 

UND 100 45,00 

3 

BRUNCH - com as seguintes opções: Torta salgada (quente/fria), torta doce com recheios variados, 
sanduiches variados com diversos tipos de pães. 02 (dois) tipos de pratos quentes (caldo de carne, frango 
ou legumes, panqueca, escondidinho e massas). salgados assados variados, cuscuz, mingau em sabores 
variados. Bolos sabores variados, frutas variadas, cortadas em cubos). Bebidas: sucos de frutas natural, 
sabores variados (02 sabores) e refrigerantes de 1ª linha (light e comum). 

UND 2.300 33,00 

4 
COQUETEL CARDÁPIO TIPO I - com as seguintes opções:  salgados fritos e assados com recheios 
variados, bolos com 02 (duas) opções de sabores e frutas cortadas. Bebidas: sucos de frutas natural (02 
sabores) e refrigerantes de 1ª linha (light e comum). 

UND 5.500 31,50 

5 

COQUETEL CARDÁPIO TIPO II - com as seguintes opções: salgados assados com recheios variados, 
canapés variados, mini sanduíche de pães e recheios variados, bolo simples em 02 (dois) sabores, torta 
doce, torta salgada, frutas variadas cortadas e/ou salada de frutas. Bebidas: sucos de frutas naturais 02 
(dois) sabores, refrigerantes de 1ª linha (light e comum). 

UND 3.000 29,00 

6 

CAFÉ DA MANHÃ - com as seguintes opções: mini sanduiches variados, 02 (dois) sabores de bolos 
sabores variados, torta salgadas, tortas doces, mingau de milho/banana ou tapioca, salgados fritos e 
assados sabores variados, salada de frutas, croissants, tapioca, cuscuz. Suco de fruta natural com 02 
(duas) opções de escolha, leite quente, chá e achocolatado. 

UND 800 30,00 

GRUPO 2 

Grupo com Participação exclusiva de MEI, ME e EPP 

Item Descrição - Serviço de Locação de Espaço Unid. Quant. Vlr-Unit 

1 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO para eventos: disponibilização de espaço físico que esteja localizado num 
raio de aproximadamente 10(dez) km da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com 
estrutura adequada para a realização de eventos com capacidade para até 400 (quatrocentas) pessoas 
sentadas, com ambiente refrigerado, cozinha equipada, banheiros, mesas, cadeiras e demais objetos e 
utensílios indispensáveis ao tipo de evento, o local deverá estar devidamente registrado e regularizado 
perante os órgãos de controle da esfera federal, estadual e municipal. 

Diária 10 7.500,00 

GRUPO 3 

Item Descrição - Serviço de Locação de Espaço Unid. Quant. Vlr-Unit 

1 
LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, com estrutura em metal (ferro), com assento estofado, na cor 
branca. 

5000 5000 8,00 

2 LOCAÇÃO DE CADEIRAS SEM BRAÇO, estrutura em madeira assento e encosto estofado em tecido na 500 500 4,00 
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cor clara (estilo medalhão) 

3 LOCAÇÃO DE MESAS EM MATERIAL PLÁSTICO 1000 1000 9,00 

4 LOCAÇÃO DE TABLADOS REDONDOS, para 10 lugares, em madeira aglomerada. 500 500 10,00 

5 LOCAÇÃO DE TOALHAS REDONDAS, em tecido tipo jacquard, cores diversas. 500 500 23,00 

6 
LOCAÇÃO DE TOALHAS RETANGULARES, em tecido tipo jacquard, cores diversas, medindo 
aproximadamente 6 metros 

50 50 23,00 

7 LOCAÇÃO DE TAPETE, tamanho padrão, cores claras. 10 10 100,00 

8 LOCAÇÃO DE PASSADEIRAS medindo 1,50 de largura, cor vermelha. 10 10 200,00 

9 LOCAÇÃO DE TRIBUNA, tamanho padrão, confeccionado em vidro, acrílico ou madeira. 10 10 200,00 

Porto Velho/RO, 18 de julho de 2019. 

 

 

 

ARILDO LOPES DA SILVA 

Secretário Geral/ALE/RO 
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