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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 003/2018/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 006230/2018-77 

 

Em atendimento ao disposto no Art. 7º, inciso IV do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta o pregão para aquisição 

de bens e serviços comuns, HOMOLOGO o resultado da licitação à empresa MELO & QUEIROZ LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.658.356/00001-30, referente à Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos de flores naturais e coroas 

fúnebres, sob demanda, em atendimento as necessidades do Departamento de Cerimonial, conforme ATA lavrada nos autos, por estar 

em conformidade com as normas legais Lei Federal 10.520/02, Decreto 3.555/00, Resolução ALE 152/2007, Decreto nº 7.892/13 e Lei 

Federal nº 8.666/93, a saber: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VLR-
UNIT 

VLR-TOT 

1 

Arranjo pequeno de flores naturais para mesa: para ornamentação de mesas de almoços, 
jantares, coquetéis ou atos comemorativos e deverá conter: Astromélias, Crisântemos em 
cores variadas e acabamento com tango e folhagens, com base, em espuma floral, medindo 
aproximadamente 15 x 15 cm.  

UND 50 63,00 3.150,00 

2 

Arranjo médio de flores naturais para chão: para ornamentação em frente à mesa de 
solenidade, deverá conter: Gérberas, Crisântemos e Pinóquio, em cores variadas e 
acabamento com folhagens verdes, com base em espuma floral medindo aproximadamente 
1 mt de comprimento x 70 cm de altura.  

UND 20 350,00 7.000,00 

3 

Arranjo médio de flores tropicais para chão: para ornamentação em frente à mesa de 
solenidade.  O arranjo deverá conter: Strelitzia, Helicônias, Bastão do Imperador, Alpínias, 
Antúrios, em cores variadas, e acabamento com folhagens verdes com base em espuma 
floral medindo aproximadamente 1m de largura X70 cm de altura. 

UND 20 250,00 5.000,00 

4 

Arranjo grande de flores naturais para uso no chão:  para ornamentação em frente à 
mesa de solenidade contendo: ramos de Astromélias ou Àster, galhos de Lírios ou Gladíolos 
e Cravos, em cores variadas, acabamento com Tango ou Gypsophila e folhagens, base em 
espuma floral medindo aproximadamente 2m largura x 1,20 m altura.  

UND 20 410,00 8.200,00 

5 

Arranjo grande de flores tropicais para uso no chão:  para ornamentação em frente à 
mesa de solenidade, deverá conter: Bastão do Imperador ou Sorvetão, Alpínias, Antúrios, 
Strelitzia, Heliconias, em cores variadas, acabamento com folhagens verdes, base em 
espuma floral, medindo aproximadamente 2m de largura x 1,20 m de altura. 

UND 20 400,00 8.000,00 

6 

Arranjo de flores naturais para uso em pedestal: deverá conter: Astromélias, Lisianto, Mini 
Margaridas, Pinóquio, Gipsófila, de cores variadas e acabamento com Tango ou Gypsophila 
e folhagens verdes, com base em espuma floral, medindo aproximadamente 50cm de 
diâmetro. 

UND 20 180,00 3.600,00 

7 

Arranjo de flor natural embalada individualmente, para atendimento em ocasiões 
especiais, deverá conter 1 (uma) orquídea, embalada em cachepot, com papel decorativo de 
1ª linha (tipo tela) em cores variadas, com laço de fita duplo em cetim, na cor de acordo com 
o arranjo.  

UND 24 240,00 5.760,00 

8 

Arranjo de flores naturais, para ocasiões especiais: plantadas, embaladas em cachepot 
decorativo, medindo 15 cm de altura contendo Begônias ou Lírios ou Antúrios ou Mini 
Margaridas ou Amaryllis, em cores variadas e a embalagem em material diversificado como 
papel reciclado (papelão) ou similar, de acordo com o arranjo. 

UND 20 80,00 1.600,00 

9 

Coroa fúnebre de flores naturais, deverá ser montada com Crisântemos, Rosas, Cravos, 
Tangos, de cor única ou mesclada e acabamento em folhagens, fita dupla na cor branca, 
com a inscrição "VOTOS DE PESAR / PODER LEGISLATIVO" gravados em letras 
maiúsculas, na cor dourada, com base em madeirite e espuma floral medindo 
aproximadamente 1 m de diâmetro. 

UND 30 350,00 10.500,00 

Valor total => 52.810,00 

 

Porto Velho – RO, 28 de novembro de 2018. 

 

ARILDO LOPES DA SILVA 

Secretário Geral da ALE/RO 


