
 
  

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

 

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2732 

site www.al.ro.leg.br 
 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 013/2017/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 12576/2017-82 

 

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, pelo Sistema de Registro de Preços, para futura e eventual confecção e fornecimento de 

materiais de homenagens e outros materiais, a pedido do Departamento de Cerimonial, tendo como vencedoras as empresas que adiante seguem, por estar em 

conformidade com as normas legais: Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, da Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 7.892/13 e Lei nº 8.666/93, conforme abaixo: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VLR-
UNIT 

1 

1 
Diploma de Título Honorífico Cidadão do Estado de Rondônia – Confecção de Diploma de Título, em aço inox, 
gravado em baixo relevo, com letras pretas, com Brasão do Estado de Rondônia e fita colorida pintada em 03 (três) 
cores, medindo 210mm x 297mm.  

Unid 120 227,75 

2 
Diploma de Título de Honra ao Mérito – Confecção de Diploma de Título, em aço inox, gravado em baixo relevo com 
letras pretas, com Brasão do Estado de Rondônia e fita colorida pintada em 03 (três) cores medindo 210mm x 297mm. 

Unid 120 227,75 

3 

Pasta porta Diploma duplo – Confecção de pasta porta Diploma com capa para Titulo Honorífico e Titulo de Honra ao 
Mérito, em estrutura resistente e leve medindo 52,5 cm de altura X 34,0 cm de comprimento, em duas abas, com 
abertura frontal, revestida em courino na cor preta, com o Brasão do Estado estampado e a inscrição “Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia”, ambos na cor dourada. Internamente, em cada aba, com sobreposto em papel 
Paraná de 1mm de espessura, medindo 34,5 de comprimento X 26,0cm de altura, revestido em tecido (cetim) na cor 
azul royal, contendo fitas em cetim, medindo 01 cm de largura, na mesma cor (azul Royal), colocadas lateralmente em 
diagonal nos 4 (quatro) cantos, para fixação.  

Unid 144 60,00 

4 

Pasta porta Diploma simples – Confecção de pasta porta Diploma simples para Voto de Louvor, em estrutura 
resistente e leve, medindo 34,5 de comprimento X 26,0cm de altura, com sobreposto em papel Paraná de 1mm de 
espessura, medindo 22X31cm, revestido em tecido (cetim) na cor azul royal, contendo fitas em cetim, medindo 01 cm de 
largura, na mesma cor (azul Royal), colocadas lateralmente em diagonal nos 4 (quatro) cantos, para fixação. 

Unid 100 42,00 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VLR-
UNIT 

2 

1 

Placa de Homenagem – Confecção de placa de homenagem em aço inoxidável, com o Brasão do Estado de Rondônia 
nas cores branca, azul, verde, amarela e vermelha e a inscrição Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com 
letras na cor preta, gravados em baixo relevo, texto, fonte e tamanho das letras a serem indicadas, medindo 11,5 de 
largura e 16 cm de altura, acomodada em Estojo com estrutura resistente e leve, com tampa forrada internamente com 
manta acrílica revestida em cetim na cor azul marinho, acolchoado toda a parte interna da tampa. A base do estojo 
deverá ter um baixo relevo formando um berço no formato da placa, formando um fundo falso revestido em veludo azul 
marinho. Externamente é revestido em percalina azul marinho e na parte frontal uma trava de segurança em metal 
dourado. Medindo o estojo como um todo 16,5cm de largura X 20cm de altura.  

Unid 50 150,00 

2 
Porta Diploma – confecção de Porta Diploma em acrílico, base em mármore, para fixação do Diploma, medindo 24 x 
32,5 cm. 

Unid 30 160,00 

3 
Porta Diploma – confecção de Porta Diploma em acrílico, base em acrílico, para fixação do Diploma, medindo 24 x 32,5 
cm. 

Unid 50 126,00 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VLR-
UNIT 

3 
 

1 

Botton Deputado Estadual – Modelo circular, medindo 18mm de diâmetro, confeccionado em liga metálica leve e 
resistente – zamac, banhado a níquel dourado, ao centro contendo a Bandeira do Estado de Rondônia (conforme a logo 
da ALE),com fundo fosco medindo 11mm, colorida através de esmaltação e a inscrição DEPUTADO ESTADUAL ao alto 
e RONDONIA abaixo, com letras em baixo relevo da cor preta, maiúsculas, fonte arial, em negrito e fechamento com pin 
e fecho borboleta. 

Unid 80 25,00 

2 

Botton Deputada Estadual – Modelo circular, medindo 18mm de diâmetro, confeccionado em liga metálica leve e 
resistente – zamac, banhado a níquel dourado, com fundo fosco medindo 11mm, contendo a Bandeira do Estado de 
Rondônia (conforme a logo) ao centro, colorida através de esmaltação e a inscrição DEPUTADA ESTADUAL ao alto e 
RONDONIA abaixo, em letras pretas maiúsculas, fonte arial, em Negrito, e fechamento com pin e fecho borboleta. 

Unid 15 40,00 

3 
Botton Bandeira – confeccionado em liga metálica leve e resistente – zamac – banhado a níquel dourado e coloridos 
através de esmaltação, com as bandeiras do Estado de Rondonia e do Brasil, cruzadas em diagonal, medindo 
24X16mm, fechamento com pin e fecho borboleta. 

Unid 80 20,00 

4 

Botton Cerimonial - Modelo retangular, medindo 5 cm de largura X 2cm de altura, confeccionado em liga metálica leve 
e resistente – zamac, banhado a níquel dourado com a inscrição “Assembleia Legislativa de Rondônia” no alto, fonte 
arial, em negrito, com a Bandeira do Estado de Rondônia (conforme a logo da ALE), colorida, posicionada ao lado 
esquerdo abaixo e a inscrição “Cerimonial”, com letras pretas minúsculas e a primeira letra em maiúsculo, na fonte 
Kunstler Script, com fechamento alfinete no verso para fixação. 

Unid 100 25,00 

Empresa vencedora dos lotes 1, 2 e 3=> CASA DAS PLACAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.617.529/0001-06 

http://www.al.ro.leg.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.555-2000?OpenDocument
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LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VLR-
UNIT 

4 1 

Medalhão para pescoço estampado (por processo de estamparia artística) em chapa de metal nobre não ferroso (chapa 
extraída da liga de latão 270 com espessura de 35 micros), tratamento com banho desengraxastes, recobrimento 
galvânico e banho de ouro 22 quilates no substrato de tombak. De formato circular medindo 55mm de diâmetro, tendo na 
frente ao centro o brasão do Estado de Rondônia em relevo e esmaltado com suas respectivas cores oficiais, circundado 
pelo dístico superior "ASSEMBLEIA LELISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA" e um dístico inferior "MÉRITO 
LEGISLATIVO", contornando toda a borda, haverá um filete de alto relevo com 20 micros de espessura; toda a parte em 
baixo relevo consistirá de micro relevo e todas as partes de alto relevo deverão ser polidas e brilhantes. Na própria 
medalha haverá um passador de fitas para pescoço com espaço interno de 30mm para fita. Contendo: 

Unid 240 65,00 

a) Fita para pescoço confeccionada em gorgorão chamalotado nas cores,verdes, azul e amarelo que terá 30mm de 
largura, 80cm de cumprimento que é necessário para passar por sobre a cabeça e apoiar-se ao pescoço dos 
agraciados. 

b) Roseta tipo botton estampado (por processo de estamparia artística em chapa de metal nobre não ferroso, latão 
com espessura de 20micros), tratamento com banho desengraxastes, recobrimento galvânico e banho de ouro 22 
quilates no substrato de tombak. De formato circular medindo 9mm de diâmetro, tendo quatro partes separadas por dois 
filetes em relevo com 5 micros de espessura, sendo que em cada uma das partes receberão cores diferentes tais como: 
azul, verde, amarelo e branco com esmalte verde ao fundo, contornando na borda haverá um filete em alto relevo com 5 
micros de espessura e todas as partes em alto relevo ser polidas e brilhantes. No verso haverá um pino soldado para 
afixar um greap fastner. 

c) Barrete cunhado (estampado) e recortado por processo de estamparia artística em chapa de metal nobre não ferroso, 
(latão conforme norma técnica da ASTM B-36, espessura de 20 micros). 

Tratamento de retirada de impurezas com banho desengraxante e acabamento por meio de banho eletrolítico de níquel 
com recobrimento galvânico e banho de ouro 22 quilates diluindo no substrato de tombak. De formato retangular 
medindo 36x11mm; contornando toda a borda, haverá um filete em alto relevo com 5 micros de espessura. Será 
passando por entre o barrete uma fita em gorgorão chamalotado nas cores verde, azul e amarelo. No verso haverá dois 
pinos soldados para afixar um greap fastner. 

d) Estojo com estrutura em madeira resistente e leve com tampa forrada internamente com manta acrílica revestida 
em cetim branco acolchoando toda a parte interna da tampa, tendo ao centro a logo em hot-stamping dourado. A base 
do estojo deverá ter um baixo relevo formando um berço no formato da medalha com seu passador de fita e da roseta, 
tudo formando um fundo falso revestido em veludo azul marinho, na parte superior haverá uma pequena fita de cetim 
para através desta levantará o berço revelando o fundo falso onde se acondicionará a sobra da fita. Externamente será 
revestido em percalina azul marinho e terá na parte frontal uma trava de segurança em metal dourado. O estojo como 
um todo medirá 18,75cmx13,10cmx4,00cm. 

Empresa vencedora do lote 4=> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIN - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.743.532/0001-70 

 

Porto Velho/RO, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

 

ARILDO LOPES DA SILVA 

Secretário Geral - ALE/RO 

http://www.al.ro.leg.br/

