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Onze anos dedicados à Amazônia. 

 

EDITAL nº 03/2013/PTCRO/RIOTERRA 
 
O Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia – RIOTERRA, doravante neste edital será 

nominado como CENTRO DE ESTUDOS RIOTERRA, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

sem fins lucrativos, foi criada em 1999 com a missão de defender a identidade amazônica, valorizando a 

cultura e o uso sustentável do meio ambiente, a fim de contribuir para uma sociedade justa, democrática e 

participativa. O Centro de Estudos Rioterra atua nas áreas de meio ambiente, educação e cultura, através do 

desenvolvimento de projetos voltados para o uso sustentável da floresta em comunidades tradicionais de 

Rondônia. Nos últimos onze anos, realizamos projetos com indígenas, ribeirinhos, pescadores e agricultores 

familiares, prezando pela participação e valorização do conhecimento tradicional.  

Acreditamos que ao contribuir com processos para melhoria da geração de renda por agregação de valor, 

práticas de mercado justo e solidário, formas alternativas e mais eficazes de produção que valorizem o uso 

sustentável dos recursos existentes na região podem diminuir a pressão sobre a floresta e melhorar aspectos 

de conservação na Amazônia. Por isso, o Centro de Estudos Rioterra trabalha para a formação de uma 

sociedade crítica, consciente de seu contexto socioeconômico e ambiental, capaz de propor um modelo de 

desenvolvimento para a região amazônica que valorize o conhecimento das populações tradicionais, alie 

conservação e sustentabilidade.  

O Centro de Estudos Rioterra é executor do Convênio nº 727.742/2009, CTR 315.362-48/2009/MDA/CAIXA 

firmado entre esta OSCIP, o Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA e a Caixa Econômica Federal/CEF, 

com a finalidade de apoiar à consolidação da política de gestão dos Territórios Rurais  Madeira Mamoré, Vale 

do Jamari, Central e Rio Machado/RO, conforme publicação no Diário Oficial da União, n. 12, Seção 3, página 

94, de 19 de janeiro de 2010.  

A política de Desenvolvimento Territorial é de iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário em parceria 

com Estados, Municípios e organizações da sociedade civil. Trata-se de uma estratégia de desenvolvimento e 

de gestão de políticas públicas a partir do estímulo de reconhecimento ou de criação de Territórios de 

identidade rural. Tem por objetivo promover a inclusão social e o exercício da cidadania no meio rural.  

No estado de Rondônia há quatro Territórios de Identidade Rural homologados pelo MDA: Território Madeira 

Mamoré (composto pelos municípios de Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Porto Velho, Nova Mamoré e 

Guajará-Mirim), Território Vale do Jamari (composto pelos municípios de Machadinho D’Oeste, Cujubim, Rio 

Crespo, Alto Paraíso, Cacaulândia, Ariquemes, Montenegro, Buritis e Campo Novo de Rondônia), Território 

Central (composto pelos municípios de Jarú, Vale do Anari, Theobroma, Ouro Preto D’Oeste, Vale do Paraíso, 
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Nova União, Mirante da Serra, Urupá, Alvorada D’Oeste, presidente Médici e Ji-Paraná) e Território Rio 

Machado (composto pelos municípios de Cacoal, Ministro Andreaza, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, Parecis, 

Primavera de Rondônia e São Felipe). Estes Territórios Rurais encontram-se organizados por meio de um 

colegiado composto de forma paritário, com representantes do poder público e da sociedade civil organizada.  

Mais informações sobre o Programa Nacional de Desenvolvimento Rural podem ser obtidas no endereço 

eletrônico:  http://sit.mda.gov.br/territorio.php?menu=territorio&base=1&informe=s  

Para atender os objetivos do convênio acima mencionado serão selecionadas empresas FORNECEDORAS DE 

ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NOS MUNICÍPIOS DE: PORTO VELHO, ARIQUEMES, JI-PARANÁ E CACOAL 

para fins de realização das Conferências Territoriais nos 04(quatro) territórios da cidadania de Rondônia. 

Os interessados deverão encaminhar os documentos solicitados, através de correspondência ou entregá-los 

em envelope lacrado na sede da Rioterra conforme instruções deste edital. 

 A empresa selecionada será contratada na modalidade de “Prestação de Serviços de pessoas jurídica por 

período determinado”.  

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Permanente de Licitação do Centro de Estudos 

Rioterra, através de correspondência para o endereço constante no final deste edital ou pelo telefone: 069-

32236191 ou através do e-mail: rioterra@rioterra.org.br /telva@rioterra.org.br  

1. Objeto da consultoria  
 

A contratação de empresas especializadas em prestação de serviços de alimentação e hospedagem para 
público estimado em 100 pessoas. Os serviços serão prestados nos territórios da Cidadania Madeira 
Mamoré (TMM), Vale do Jamari (TVJ), Central (TC) e Território de Identidade Rio Machado (TRM), em 
Rondônia, conforme tabela abaixo.   
Esta contratação está incluída entre as metas do Contrato de Repasse (CTR) nº 315.362-48/2009/MDA/CAIXA 
firmado entre o Centro de Estudos Rioterra, Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA e a Caixa Econômica 
Federal. 
As empresas deverão informar em sua proposta de serviço a área de atuação que lhes interessam, conforme 
tabela abaixo, observando os prazos e locais: 
 

Consultorias / nº vagas Quantidade/Data  Valor (R$) 

Cód. 1 – Madeira Mamoré – 
Município de Porto Velho 

1 conferência – Período 01 a 
02/08/2013 

12.000,00 (incluído 
impostos)* 

Cód. 2 – Vale do Jamari – 
Município de Ariquemes 

1 conferência – Período 05 e 
06/08/2013 

12.000,00 (incluído 
impostos)* 

Cód. 3 – Central – Município de Ji-
Paraná 

1 conferência – Período 25 a 
26/07/2013 

12.000,00 (incluído 
impostos)* 

Cód. 3 – Rio Machado – 
Município de Cacoal 

1 conferência – Período 08 a 
09/08/2013 

12.000,00 (incluído 
impostos)* 

 
* Impostos sobre a nota: CSLL, IR, PIS e COFINS serão deduzidos no ato do pagamento. 
 
2. Do processo de coleta de preços   
 
a) As empresas interessadas devem apresentar contrato social,  que comprove pertinência com o objeto e 
atividades previstas nesse edital,  com  caráter habilitador, sob pena de desclassificação. 
 
b) O valor da proposta deverá ser global, incluídos os impostos previstos em lei. 
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c) O Centro de Estudos Rioterra se reserva o direito de não proceder com o processo de contratação, se 
considerar que as interessadas não atendem aos requisitos exigidos neste Edital, mesmo após adjudicar e 
homologar a vencedora. 
 
d) Só poderão representar as empresas interessadas, pessoas ou prepostos devidamente identificados e 
legalmente instrumentalizados para tal. 
  
3. Exigências Técnicas  
  
As empresas interessadas devem comprovar capacidade através de seu contrato social . 
 
4. Serão obrigações da contratada 
 
a) apresentar valores que contemplem os serviços de hospedagem e alimentação nos dias especificados acima 
e com as especificações abaixo relacionadas, pagamentos de impostos e taxas administrativas;  
b) fornecer o serviço nas datas informadas neste edital; 
d) descrever na proposta as opções de quartos e pelo menos 03 opções de cardápio para cada refeição; 
f) apresentar na proposta preços unitários de cada item descrito acima; 
g) apresentar contrato social e demais alterações juntamente com a proposta; 
e) declarar na proposta a garantia dos serviços nas datas informadas acima e no caso de mudanças prévias 
informadas pela contratante;  
f) comprovar os recolhimentos de impostos sobre a nota (CSLL, IR, PIS e COFINS) ; 
 
5. Documentos necessários: 
 
a) Cópia do Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor devidamente registrado.  
b) Cópia do cartão de CNPJ; 
c) Cópia das certidões negativas de FGTS, INSS, Dívida Ativa Federal e Tributos Federais; 
d) Cópia da certidão negativa de débitos referentes a Tributos Municipais e Estaduais; 
 
6. Produtos da Consultoria  
 
A execução da presente prestação de serviço conduzirá aos seguintes produtos: 
6.1– Hospedagem: 
1)Quartos duplos, triplos e quádruplos para os dias especificados no item 1 deste edital; 
 
6.2 – Alimentação: 
1)  Almoço e jantar: primeiro dia do evento 
2)  Almoço: segundo dia do evento 
3)  2 coffe break:  primeiro e segundo dia do evento 
Observação: Incluir bebidas não alcoólicas nas propostas juntamente às refeições.  Preferencialmente 
custearemos as refeições e hospedagem, caso as propostas contemplem os coffes breaks e locação de 
auditório e estejam dentro dos limites de valores estabelecidos no item 1 deste edital, estes entrarão no rol 
de serviços contratados. 
  
7. Forma de Pagamento  
 
a) a empresa contratada deverá apresentar a  nota fiscal  em nome do Centro de Estudos Rioterra e conter a 
descrição dos serviços contratados, retenções dos impostos, período e as informações do projeto, conforme 
elencado abaixo: 
“Projeto de apoio aos territórios de Rondônia, contrato nº 315.362-48/2009/MDA/CAIXA, meta 3, item 3.5” 

 

b) o contrato será feito sob regime de prestação de serviços de pessoa jurídica por tempo determinado.  
 
c) o não cumprimento das exigências do item 04 deste edital implicarão na retenção do pagamento até que 
sejam solucionadas as pendências. 



 
d) o não cumprimento das obrigações caracterizará quebra de contrato, ficando o Centro de Estudos Rioterra 
isento de quaisquer responsabilidades. Neste caso, além do rompimento contratual ficará a contratada 
obrigada a reparar danos através de multa no valor de 50% do valor total do contrato.  
 
OBS - Será de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de equipamentos e pessoal 
para a execução do objeto pactuado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser 
transferidos para o Centro de Estudos Rioterra ou para Caixa Econômica Federal. 
 
8. Processo de seleção, prazos e envio das propostas 
  
9.1. As propostas e documentos de habilitação deverão ser impressos e enviados através dos Correios ou 
entregue no endereço abaixo até âs 18h do dia 24 de julho de 2013. Somente serão consideradas as  propostas 
enviadas para este endereço. Estes deverão estar identificados conforme modelo abaixo:  
 
Nome e endereço da Proponente 
EDITAL nº 03/2013/PTCRO/RIOTERRA 
Identificar conteúdo dos envelopes (proposta financeira ou documento de habilitação) 
Centro de Estudos Rioterra 
Rua Padre Chiquinho, nº 1651, Bairro: São João Bosco 
Porto Velho/RO          CEP 76.803-786      
E-mail: rioterra@rioterra.org.br   
Site: www.rioterra.org.br/telva@rioterra.org.br  
Tel: (69) 3223-6191 
 
 
9.2. A inobservância das informações contidas no item 9.1 será desclassificatória. 
 
9.3. Erro na identificação do conteúdo dos envelopes desclassificará automaticamente a empresa interessada. 
  
9.4. A contratação será realizada em no máximo 30 dias após a homologação da vencedora. 
 
9.5. As propostas deverão apresentar os preços de forma completa, computando todos os custos necessários 
para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os veículos, materiais, equipamentos, 
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, garantia e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 
 
 
Porto Velho/RO, 10 de julho de 2013.  

 
 
 

Fabiana B. Gomes 
Presidente do Centro de Estudos Rioterra 

 
 

 

ANEXO I – ABAIXO: 
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Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia - RIOTERRA 

Rua Padre Chiquinho, 1651, Bairro: São João Bosco    Porto Velho – RO-Brasil 
CNPJ: 03.721.311/0001-38           rioterra@rioterra.org.br 

 

COTAÇÃO DE PREÇO 

Nº 014 /2013/PTCRO/RIOTERRA 

“ Projeto de Apoio a Consolidação dos Territórios Rurais 
de Rondônia" 

 
ITEM 01 – OBJETO: Fornecimento dos serviços de hospedagem, alimentação e locação de auditório, em  
cumprimento a(s) meta(s) 3, item 3.5 , em atenção ao edital 03/2013/PTCRO/RIOTERRA do “ Projeto de Apoio a 
Consolidação dos Territórios Rurais de Rondônia" , conforme Contrato de Repasse (CTR) nº 315.362-
48/2009/MDA/CAIXA firmado entre o Centro de Estudos Rioterra, Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA e a 
Caixa Econômica Federal/CEF Conforme especificações abaixo. 
a) Os valores deverão contemplar as especificações abaixo relacionadas, pagamentos de impostos e taxas 
administrativas. 
b) Deverá acompanhar esta cotação o contrato social da empresa; 
c) Todas as dúvidas referentes ao “Projeto de Apoio a Consolidação dos Territórios Rurais de Rondônia”, poderão 
ser respondidas pelo Coordenador Financeiro na sede da RIOTERRA, através do nosso e-mail 
(rioterra@rioterra.org.br/telva@rioterra.org.br) ou pelos telefones: 3223-6191 ou 8150-3864.  

 

Sub 

item 

 

Discriminação 

 

Unid. 

 

Quant. 

 

Marca 

 

Garantia 

do serviço 

 

Disponibilidade 

 

Preço unitário 

01 hospedagem diária 1     

02 refeição unidade 1     

03 Lanche unidade 1     

04 Auditório diária 1     

Observações: Informar os preços em unidades TOTAL  

 
Fone para contato:__________________________________ 

Nome do responsável pela cotação:_____________________ 

E-mail da empresa:__________________________________ 

Validade da proposta não inferior a 30 dias:_______________ 

Prazo de entrega:____________________________________ 

Conta-corrente da empresa:____________________________ 

Agência:_____________Banco:_______________________ 

Data: _____/_____/__________. 

Assinatura do Responsável:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CNPJ - CARIMBO 
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ANEXO II – ABAIXO: 

 

PROPOSTA: INCLUIR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

     
 1 - ALIMENTAÇÃO VL U N 

QTDE 

PESSOAS 
VL TOTAL 

Dia 1: ____/____/________ 80  

  Check-in entrada : ____;_____ tolerância: ____;____ 

  café da manhã  incluso horário: _____;____ 

 Serviço Valor unit. Quantidade Total 

  coffe-break    

  Almoço =    

 

Jantar    

Dia 2: ____/____/________ 

 Serviço Valor unit. Quantidade Total 

  Almoço =    

  coffe-break    

  Check-out 16h00 devolução das chaves com tolerância até 16h30 

     
Bebidas 3  R$     3,00  80                720,00  

     

 
TOTAL ALIMENTAÇÃO+ BEBIDAS  =  R$      7.170,00  

      

Serviço 
Valor unit. Quantidade Referência Total 

2 - Hospedagem  50 Diária  

Check-in entrada : ____;____ tolerância: ___;___  Check-out: ____;____ tolerância:___;___ 

     

 

Serviço 
Valor unit. Quantidade Referência Total 

3 - Auditório  2 Diária  

  

TOTAL GERAL: 

    Total de Alimentação (item 1)= ...........................................................  

· Total Hospedagem(item 2)  = ..................................... .......  

· Total Auditório (item 3) = ..................................... .......  

  
TOTAL GERAL =  R$     

  
    

      

CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 


