COMUNICADO

AVISO DE LICITAÇÃO
ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL 011/2017

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços Especializados em
Planejamento, Locação e Organização de Eventos, que serão realizados pelo SESCOOP/RO
nas cidades Porto Velho e Vilhena.

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia, informa que
por motivo de ordem interna, a data de Sessão da abertura do Pregão Presencial supracitado,
o qual ocorreria na data do dia 13/10/2017 às 14h30min está sendo alterada para o dia
16/10/2017 às 09h00min na sede do SESCOOP/RO, situado à Rua Quintino Bocaiuva nº 1671,
Bairro São Cristóvão – Porto Velho/RO. Informamos ainda que a planilha a ser preenchida na
Proposta de Preços segue abaixo, conforme o Termo de referência de presente Edital.

Caena Rodrigues de Moura Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL – SESCOOP/RO
13/10/2017
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ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2017
Identificação da licitante
Nome de Fantasia

CNPJ

Razão Social
Endereço

CEP

Fax

E-mail

Nº conta-corrente

Banco

Agência

Nome para contato

Telefone

Celular

Representante Legal1

CPF1

Representante Legal2

CPF2

Nome do responsável pelo
Telefone
Celular
Atendimento ao SESCOOP/RO:
Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de Serviço Especializado
LOTE I - III Caminhada
em planejamento, organização e realização de eventos no Estado de
Saudável
Rondônia, conforme itens descritos abaixo:
Cooperativista –
Local: Espaço Alternativo de Porto Velho/RO.
Dia: 21 de outubro de 2017.
outubro Rosa
Horário: das 16h00min às 20h00min.
Valor
Valor Total
ITEM
DESCRIÇÂO
QTD
Unitário
01
Água mineral natural (sem gás), acondicionada em
copos de 200 ml, devendo o rotulo conter a origem da 1000 unid.
água mineral e prazo de validade para consumo.
02
Sonorização profissional com o fornecimento dos
seguintes equipamentos: PA com 12 caixas ativas,
sendo 08 laines de altas e 04 subgraves ativos de 1000
watts cada, mesa de som digital com 64 canais e com
multicabos digitais, com 32 canais, equalizador interno
na mesa; 06 monitores; 03 microfones sem fio; 05
01 unid.
microfones com fio; 03 pedestais tipo girafa para
microfone; caixa de som de retorno, a alimentação
elétrica deverá ser cabos anti-chamas apropriados em
perfeita condições de uso e isolamento, com montagem
e desmontagem, técnico de som responsável durante
todo o evento.
03
Palco - medindo 6 metros de comprimento x 6 metros
01 unid.
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04
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

de largura x 0,80 centímetro de altura, com cobertura
em lona vinifica, com treliça (painel) em estrutura
metálica, iluminação interna, 02 refletores de
iluminação externa para frente do palco e com extintor
de incêndio, estrutura superior e inferior ao palco
medindo 6x1, para fixação de faixa.
Portal de Treliça (Portal) em estrutura metálica,
medindo 13,00 X 4,00m (LXA), Boxtruss cromada em
excelente condição de uso compreendendo um lado e
outro da calçada.
Lixeiras com capacidade para 100L, sendo necessárias
estarem acondicionadas de sacos plásticos e
manutenção no reabastecimento e limpeza das lixeiras.
Tecido em malha na cor rosa, para ornamentação das
tendas e palco.
Balões em látex na cor rosa (n. 07), enchidos para
ornamentação do palco, treliça do portal e as tendas.
Banheiro químico, sendo uma unidade feminina e uma
unidade masculina com as seguintes especificações:
portátil, em polietileno ou material similar, com teto
translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x
1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de
dejeto, papel higiênico, papel toalha, fechamento com
identificação de ocupado para uso de público em geral,
higienização dos sanitários e com montagem e
desmontagem dos banheiros.
Cadeira de plástico fixa sem braço na cor branco, com
dimensões 73x55x58(AXLXP) Peso 2,6Kg, que suporte
até 140 quilos, deverá atender as normas da NBR
14.776 quanto às dimensões e resistências.
Mesa plástica de 04 lugares em revestimento PVC
(branca) nas dimensões 72X68X68CM (AXLXP),
atender as normas da NBR 14.776 quanto às
dimensões e resistências.
Toalha de mesa e cobre mancha nas cores branca e
rosa, tendo a necessidade de atender as dimensões do
item nº10.
Tenda Aberta com dimensão de 5X5m (AxL), em
estrutura Metálica coberta com lona vinilica na cor
branco, pé direito com 2,50m altura, iluminação interna,
04 pontos elétricos para tomadas, incluso o serviços de
montagens e desmontagens.
Tenda aberta com dimensão de 3X3m (AxL), em
estrutura Metálica coberta com lona vinilica na cor
branca, pé direito 2,50m altura, com iluminação interna,
02 pontos elétricos para tomadas por tenda, incluso o
serviços de montagens e desmontagens.
Suporte para banners no formato tripé, medindo 2,00 x

02 unid.

20 unid.
60 metros
5.000
balões

02 unid.

50 unid.

40 unid.

40 unid.

01 unid.

08 unid.

03 unid.
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15

16

1,10cm.
Serviço de Cerimonialista, que terá como função a
apresentação e animação do evento, o mesmo
receberá orientações prévias da contratante. Somente
deverá se ausentar ao final do evento ou sob
autorização da contratante.
Auxiliar de Serviços Gerais para limpeza e conservação
do local, antes, durante e após o evento, incluindo
todos os acessórios necessários para a limpeza do
ambiente.

05 horas

02 pessoas

TOTAL GERAL
Informações complementares:
A licitante declara que conhece e concorda com todas as determinações do Edital da PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 011/2017, bem como de seus anexos, comprometendo-se a cumprir todas as
obrigações nele previstas, independentemente do conteúdo dessa proposta.
A licitante declara estar ciente de que será considerada inexecução contratual, caso verificada, a não
manutenção das condições de habilitação, especialmente em relação à regularidade fiscal.
A licitante declara, também, estar ciente de que o não cumprimento dessa obrigação pode ensejar a
aplicação das sanções contratuais, inclusive a suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com o SESCOOP/RO, por prazo de até 02 (dois) anos. A licitante declara, por
fim, estar ciente de que a ausência de sua regularidade fiscal poderá retardar os pagamentos, que somente
se realizarão após o saneamento da falta, ou por ocasião de rescisão contratual, após a dedução de multas
e aplicação de todas as sanções contratuais.
Prazo de validade da
proposta:

60 dias a partir da data da
Licitação

Porto Velho-RO, ________de________________ de 2017.

________________________________________________
Rep. Legal
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PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2017
Identificação da licitante
Nome de Fantasia

CNPJ

Razão Social
Endereço

CEP

Fax

E-mail

Nº conta-corrente

Banco

Agência

Nome para contato

Telefone

Celular

Representante Legal1

CPF1

Representante Legal2

CPF2

Nome do responsável pelo
Telefone
Celular
Atendimento ao SESCOOP/RO:
A contratação, pelo SESCOOP/RO, de Pessoa Jurídica especializada na
prestação do serviço de coordenação, organização, montagem e execução de
LOTE II :
eventos, com fornecimento de infraestrutura, materiais, pessoal, alimentação,
serviços auxiliares e serviços correlatos, conforme itens descritos abaixo:
Evento II - X Jogos
Local: Cidade de Vilhena/Ro.
Cooperativistas
Dia: 18 de novembro de 2017.
Horário: das 08h00min às 17h00min.
Valor
Valor Total
ITEM
DESCRIÇÂO
Qtd.
Unitário
Espaço Físico - contendo: Salão coberto com
capacidade para no mínimo 250 pessoas sentadas,
freezer para refrigeração durante todo o evento de água
e refrigerantes atendendo os itens (02 e 13), banheiros
feminino e masculino (abastecidos e com os serviços de
01 unid
01
limpeza durante todo o evento), área para atividades
esportivas contendo no mínimo 02 campos de futebol
society, quadra de vôlei com rede e 02 bolas oficiais, 01
piscina, 02 mesas de sinuca, 02 mesas de pebolim, 02
tênis de mesa.
Água mineral natural (sem gás), acondicionada em
copos de 200 ml, devendo o rotulo conter a origem da
1.000 unid
02
água mineral e prazo de validade para consumo.
Animador que tem como função desenvolver ações
lúdicas, com contato direto com o público participante.
01 pessoa
03
Desejável que desenvolva atividades recreação,
integração e animação, durante todo o evento.
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04

05
06
07

08

09

10

11
12

13

14

15
16

Aparelho de Ventilação Industrial – aparelho que
controle o fluxo de ar e climatize o ambiente externo.
Indicado para ambientes até 50 m² (220W), sendo
necessário a fixação do aparelho, garantido a segurança
dos participantes.
Balões em látex nas cores branco e laranja (n. 07),
enchidos para ornamentação do palco, portal da entrada
e em todo o salão do evento.
Bombeiro Civil habilitado para prestar serviços durante o
evento no uso da piscina.
Enfermeiro habilitado e com experiência comprovada
para prestar serviços de primeiros socorros durante o
evento.
Cadeira de plástico fixa sem braço na cor branco, com
dimensões 73x55x58(AXLXP) Peso 2,6Kg, que suporte
até 140 quilos, deverá atender as normas da NBR
14.776 quanto às dimensões e resistências.
Tampão redondo em maderite com 1.20cm de
circunferência.
Mesa plástica de 04 lugares em revestimento PVC
(branca) nas dimensões 72X68X68CM (AXLXP), atender
as normas da NBR 14.776 quanto às dimensões e
resistências.
Toalha de mesa longa na cor branca e cobre mancha na
cor laranja, tendo a necessidade de atender as
dimensões do item nº8.
Tecido em malha nas cores brancas e laranja, para
ornamentação do espaço.
Refeição (Almoço) com o seguinte cardápio: - Pratos
frios: salada crua/salada cozida/vinagrete; - Prato
Principal: carnes vermelhas e brancas (Fraldinha,
maminha, contrafilé e frango) com respectivas
guarnições (arroz branco, macaxeira cozida, farofa,
feijão tropeiro); - Sobremesa: frutas (melancia e
abacaxi), mousse maracujá e pudim de leite; Bebidas:
sucos naturais e refrigerantes. Incluso o serviço de 06
garçons.
Refeição (café da manhã) com o seguinte cardápio: –
café, leite, suco de fruta (2 opções), refrigerante (2
opções), Variedades: Pão de queijo, pão de batata com
presunto e queijo, enroladinho de queijo e presunto, mini
pizza, bolo de macaxeira, bolo de laranja, bolo de
chocolate, salgados assados, salgados fritos, mingau de
mungunzá, frutas variadas (melancia, melão, mamão e
banana).
Geleira com capacidade mínima de 45 litros, contendo
gelo para resfriamento das águas.
Serviço de Cerimonialista, que terá como função a
apresentação e animação do evento, o mesmo receberá

06 unid

4.000 unid
01 pessoa
01 pessoa

250 unid

60 unid

60 unid

60 unid
30 metros

250 pessoas

80 pessoas

02 unid
01 pessoa
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17

18

19

20

21

22

23

24
25

orientações prévias da contratante. Somente deverá se
ausentar ao final do evento ou sob autorização da
contratante.
Tenda aberta com dimensão de 3X3m (AxL), em
estrutura Metálica coberta com lona vinilica na cor
branca, pé direito 2,50m altura, incluso o serviços de
montagens e desmontagens.
Suporte para banners no formato tripé, medindo 2,00 x
1,10cm.
Serviço de Arbitragem e mesário para as modalidades:
futebol society e vôlei de quadra. Somente deverá se
ausentar ao final do evento ou sob autorização da
contratante.
Sonorização com o fornecimento dos seguintes
equipamentos: Mesa de som com o devido suporte para
04 (quatro) caixas ativas threeway, 02 subwoofer, 02
microfone sem fio, técnico de som responsável durante
todo o evento.
Treliça (Painel) - em estrutura metálica Boxtruss
cromada em excelente condição de uso, medindo
5,00mx4,00m.
Treliça (Portal) - em estrutura metálica Boxtruss
cromada em excelente condição de uso, medindo
6,00mx4,00m. Enfeitado com balões (fornecidos pela
contratante)
Auxiliar de Serviços Gerais para limpeza e conservação
do local, antes, durante e após o evento, incluindo todos
os acessórios necessários para a limpeza do ambiente.
Lixeiras com capacidade para 100L, sendo necessárias
estarem acondicionadas de sacos plásticos e
manutenção no reabastecimento e limpeza das lixeiras.
Pula-Pula com capacidade para até 08 (oito) crianças
com monitor durante toda a duração do evento.

02 unid

04 unid

13 pesoa

01 unid

01 unid

02 unid

02 pessoas

15 unid
01 unid

TOTAL GERAL
Informações complementares:
A licitante declara que conhece e concorda com todas as determinações do Edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº.
011/2017, bem como de seus anexos, comprometendo-se a cumprir todas as obrigações nele previstas,
independentemente do conteúdo dessa proposta.
A licitante declara estar ciente de que será considerada inexecução contratual, caso verificada, a não manutenção das
condições de habilitação, especialmente em relação à regularidade fiscal.
A licitante declara, também, estar ciente de que o não cumprimento dessa obrigação pode ensejar a aplicação das
sanções contratuais, inclusive a suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com o SESCOOP/RO, por prazo de até 02 (dois) anos. A licitante declara, por fim, estar ciente de que a ausência de
sua regularidade fiscal poderá retardar os pagamentos, que somente se realizarão após o saneamento da falta, ou por
ocasião de rescisão contratual, após a dedução de multas e aplicação de todas as sanções contratuais.
Prazo de validade da proposta:

60 dias a partir da data da Licitação

Porto Velho-RO, ________de________________ de 2017
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Rep. Legal

8

____________________________________________________________________________

