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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº.47/SPPD/CD/PGM/2017.                    Porto Velho, 11 de Abril  de 2017.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo 07.02665-000/2015.

CONSIDERANDO o Processo nº 04.0028/CD/PGM/2016, encontra-se sobrestado.

RESOLVE:

REABRIR, o prazo processual para a conclusão dos trabalhos da Comissão
Sindicante, constituída pela Portaria nº 110/CD/SPPD/PGM/2016, publicada no Diário
Oficial do Município, instaurado para apurar os fatos constantes nos autos 07.02665-
000/2015,  acerca  de  um  suposto  abandono  de  cago  em  desfavor  do  servidor
FRANCISCO COLLINS NEVES DE MELO,  cargo  odontólogo,  matricula,  nº  86844,
lotado na – SEMUSA.

Considerando, ainda a substituição das servidoras WALDECY DOS SANTOS
VIEIRA,  Procuradora  do  Município  por  RIVALDO  VERAS  DE  JESUS,  Técnico
Jurídico/OAB/RO-5279,  cadastro  nº  93378,  KÁRYTHA MENEZES  E  MAGALHÃES,
Procuradora do Município por STANLEY JORGE MALONEY, Advogado OAB/RO 5881,
cadastro nº 28325.

   
Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

                                                             
JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR

Procurador Geral do Município

EXTRATO Nº 204/PGM/2017 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)
PROCESSO N.º 10.01.00227-004/2015
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO/SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
CONTRATADA: EMPRESA AMAZÔNIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-
ME.
ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/PGM/2015.
OBJETO:  Constitui  objeto do Contrato nº 079/PGM/2015 a contratação de empresa
especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de
peças  e  acessórios,  visando  atender  a  Secretaria  Municipal  de  Serviços
Básicos/SEMUSB, observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o
Anexo II, Projeto Básico, para atender à Contratante.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a consignação da dotação orçamentária,
que cobrirá as despesas referentes ao Primeiro Termo Aditivo,  por ato que deve ser
publicado no Diário Oficial do Município - DOM, em cumprimento ao disposto no art.
61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Os recursos necessários para a cobertura da presente despesa serão provenientes de
recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Serviços Básicos, que correrão por conta da seguinte programação:

- Programa/Atividade: 10.01.1545200152.520, Elemento de Despesa nº 3390390000,
Fonte de Recursos: 01.00 – Recursos do Tesouro, conforme Nota de Empenho Global
nº 001830, de 14.03.2017, no valor  R$ 76.996,80 (setenta e seis mil  novecentos e
noventa e seis reais e oitenta centavos)

- Programa/Atividade: 10.01.1545200152.520, Elemento de Despesa nº 3390300000,
Fonte de Recursos: 03.00 – Recursos do Tesouro, conforme Nota de Empenho Global
nº  001829,  de  14.03.2017,  no  valor  R$  132.500,00  (cento  e  trinta  e  dois  mil  e
quinhentos reais).

As demais cláusulas e condições, ínsitas ao Contrato nº 079/PGM/2015, permanecem
íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA 

ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 002/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00343-00/2016

Aos 12 dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete (2017), O MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom Pedro II, Praça

João  Nicolleti,  Nº  826  -  Centro  -  nesta  capital,  neste  ato  representada  pela
Superintendente Municipal de Licitação, Patrícia Damico do Nascimento Cruz, inscrita
no CPF sob o n. 747.265.369-15, ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa:
MBR Fernandes EPP, CNPJ: 16.845.253/0001-04, DETENTORA, firmam a presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no processo 08.00343-
00/2016 e homologada à fls. 432 a 435, Referente ao Lote 01, o Pregão nº 002/2017,
para  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  FUTURA  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS  DE  CONSUMO  (PELÍCULAS  PARA  RAIOS-X  ANALÓGICO  E  PARA
CÂMARA LASER),  do tipo MENOR PREÇO, critério de Adjudicação POR LOTE, para
atender  as necessidades  da  Administração Direta e Indireta,  inclusive Autarquias e
Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, e subsidiariamente a Lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto
nº 13.707 de 21 de novembro de 2014, e Lei Complementar n. 654, de 06 de março de
2017, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem  por  objeto  Registrar  os  Preços  para  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS  DE  CONSUMO  (PELÍCULAS  PARA  RAIOS-X  ANALÓGICO  E  PARA
CÂMARA LASER),  do  tipo  MENOR  PREÇO,  critério  de  Adjudicação  POR  LOTE,
destinados a atender às necessidades e demandas do Município de Porto Velho/RO,
notadamente,  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme  descrição,
marcas e preços constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2017, para Registro
de Preços nº 002/2017/SEMUSA.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho
(DOM).

2.2. Durante  o  prazo  de  vigência  desta  Ata,  a  Administração  não será  obrigada  a
adquirir  o  produto  referido  na  Cláusula  Primeira  exclusivamente  pelo  Sistema  de
Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas,
sendo,  entretanto,  assegurada  aos  beneficiários  do  registro,  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a
Ata,  na  ocorrência  de  alguma das  hipóteses  legalmente  previstas,  garantidos  à(s)
empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia
consulta  ao  Órgão  Gerenciador  e  anuência  da  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
59/2010-PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

3.2. Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
da ata, anteriormente assumidas;

3.2.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 deste
Edital  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade,  a  100% (cem por  cento)  dos
quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de
Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder,  na totalidade,  ao quíntuplo quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro  de  Preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente, do número de órgãos não participantes que aderirem;

3.4. Os  órgãos  usuários  não  serão  obrigados  a  comprar  os  PRODUTO  (s)  ora
registrados dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o
período  de  vigência  desta,  ressalvados  os  casos  excepcionais  que  permitam  o
procedimento de reequilíbrio, conforme os artigos 20 e 21 do Decreto nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou
a majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO
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5.1. Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior  ao  preço  praticado no  mercado,  caberá  ao  órgão gerenciador  convocar  o
fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o
seguinte: 

I. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço
aos limites encontrados e compatíveis  aos de mercado,  devendo o novo
preço ser registrado na Ata como alteração posterior;

II.  Negociação  frustrada,  assim  entendida  àquela  em  que  o  fornecedor
detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo,
neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do
fornecedor  seguinte,  respeitada  a ordem classificatória,  com vistas  iguais
oportunidade de negociação;

III. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os
outros fornecedores registrados na Ata, não tendo nenhum deles reduzido o
preço do produto ao patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão
participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame
licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de
forma a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente
acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados os prazos
definidos  no  art.  34  do  Decreto  nº  13.707/2014,  um  requerimento  de  reequilíbrio
econômico-financeiro de preços devidamente justificado e instruído com documentos
capazes de evidenciar  o  surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às
obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do produto no
mercado atual, valendo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas e recentes, listas de
preços  de  fabricantes.  Comprovantes  de  transporte  de  mercadorias,  dentre  outros
pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos
necessários,  com  vistas  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014; 

6.4.  O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de
Renegociação designada por ato administrativo do Secretário Municipal Saúde, ao qual
caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão
do  procedimento  à  Coordenadoria  Jurídica  de  Saúde  e  Educação/CJSE/PGM  e  a
Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer; 

6.5. É  vedado  ao  Detentor  do  Registro  interromper  o  fornecimento  dos  produtos
enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena
de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na
legislação pertinente; 

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do
Órgão  Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser
providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial
do Município, para fins de validade do novo preço registrado; 

6.7. Os  preços  resultantes  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  terão  a  validade
vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro,
poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá Órgão Gerenciador providenciar a
convocação dos detentores remanescentes,  respeitada a ordem classificatória,  para
fins de renegociação dos preços registrados; 

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1. É  vedado  o  recebimento  de  produtos  que  possuam  marca  ou  características
diversas  das  constantes  na  Ata  de  Registro  de  Preços  e  na  proposta,  bem como
descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado; 

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

• Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital
ou das leis aplicáveis ao caso;

• Não assinar  o  contrato  ou retirar  a  Nota de  Empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

• Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou

redução; 
• Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do

Decreto 13.707/014; V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2. O  cancelamento  de  registo  deverá  ser  formalizado  pelo  Órgão  Gerenciador,
mediante  decisão  fundamentada,  ressalvada,  em  qualquer  caso,  a  aplicação  das
sanções definidas em lei. 

8.3. O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a
perfeita execução contratual;

8.4. Conforme  recomende  a  situação,  poderá  o  Órgão  Gerenciador  realizar  as
diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado
pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação
no  Diário  Oficial  do  Município,  sendo,  desta  forma,  vedada  a  interrupção  no
fornecimento dos produtos cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido
despachado antes dessa ata.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

9.1.  Serão  fornecedoras  do  objeto  desta  licitação,  com  os  respectivos  preços
registrados  na  Ata  subsequente  ao  procedimento  licitatório,  as  Empresas  cujas
propostas forem classificadas em primeiro lugar.

9.2. O  fornecedor  poderá  ser  convocado  a  firmar  as  contratações  decorrentes  do
registro  de preços  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do  dia  seguinte  ao
recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata do registro de
Preços. 

9.3. Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota
de empenho, a Administração convocará a Empresa classificada em segundo lugar,
para efetuar a entrega dos produtos e assim por diante, podendo ser registradas tantas
Empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a
quantidade total estimada para o lote, aplicando às faltosas as penalidades admitidas
em lei e previstas no Edital. 

9.4. Excepcionalmente,  a  critério  do  órgão  gerenciador,  quando  a  quantidade  do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate
de  objetos  de  quantidade  ou  desempenho  superior,  devidamente,  justificado  e
comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços. 

9.5. Os Produtos, desta licitação deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de Nota
Fiscal e a respectiva Nota de Empenho. 

9.6. A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará(ao) obrigada(s)
quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência
da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao
vencimento da mesma.  

9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) produtos entregue(s)
não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a detentora será
chamada  para,  dentro  do  prazo  máximo  de  10  (dez)  corridos,  fazer  a  devida
substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
Edital,  e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da
Autoridade Competente.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se-á o
seguinte:

10.1.1. A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10
(dez) dias após a entrega dos materiais, mediante a apresentação dos documentos:
Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor ou comissão encarregada do
recebimento  e,  observado  o  cumprimento  integral  das  disposições  contidas  neste
instrumento; 

10.1.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a:
salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas
as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais objeto deste Edital; 

10.1.3. As Notas Fiscais deverão conter atesto firmado pelo servidor encarregado de
fiscalizar entrega dos materiais, comprovando a execução do objeto contratado; 

10.1.4. A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos do Edital; 

10.1.5. Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias e acompanhada da declaração
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de regularidade documental emitida pelo Fisco competente. 

10.1.6. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. Havendo erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que impeça a  liquidação da
despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a
mesma providencie regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. A empresa contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome
do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem
bancária;

10.1.9. A SEMUSA não  efetuará  pagamento  de  título  descontado  ou  por  meio  de
cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio
da operação de “factoring”; 

10.1.10. A nota fiscal deverá ser emitida observando-se os dados, tais como nome e
CNPJ da SEMUSA; 

10.1.11. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras
praças serão de responsabilidade da empresa contratada; 

10.1.12. O  pagamento  efetuado  a  empresa  contratada  não  a  isentará  de  suas
responsabilidades  vinculadas  só  fornecimento  do  material,  especialmente  aquelas
relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos oferecidos; 

10.1.13. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura,
a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certidão Negativa
da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal
e Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

11. DO PRAZO, DO LOCAL, E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
DOS PRODUTOS.

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
20,21 e 22 do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios,
testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita
execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.2. Compete ao licitante vencedor, a entrega dos materiais na forma estipulada no
Edital;

12.3. Fornecer os materiais rigorosamente nas especificações prazos constantes neste
Edital;

12.4. Assumir  todos  os  gastos  e  despesas  que  se  fizerem  necessário  para  o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Edital;

12.5. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das atividades
especificadas;

12.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto desta contratação, nem
subcontratar, no todo ou em parte;

12.7. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta  SEMUSA,
prestando  todos  os  esclarecimentos  solicitados  e  atendendo  as  reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.8.  Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do
prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

12.9. Responsabilizarem-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1. Designar o responsável pelo recebimento dos materiais objeto deste Edital;

13.2. Conferir as especificações e as quantidades;

13.3. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para configurar caso

fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou recusa,
no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  consecutivos,  contados  do  recebimento  dos
documentos de comprovação;

13.4. Efetuar o pagamento conforme estipulado no Edital;

13.5. Prestar  informações  e  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitada  pelos
licitantes vencedores.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada  conforme a
seguinte à fórmula:

M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação  de  multa  não  impede  que  a  Secretaria  de  Municipal  de  Saúde
aplique as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação, em até 05 (cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 
14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das perdas e  danos sofridos pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma: 

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato,  multa compensatória de 10%
(dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, depois do
ressarcimento  à Administração pelos  prejuízos  resultantes  e depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
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processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente  informada para  a apreciação e  decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A  despesa  para  a  aquisição  desses  materiais  será  oriunda  das  dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMUSA / 2016 assim detalhadas:

Programa de Trabalho: 
08.31.10.302.261.2.278 - Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos – UPA;
08.31.10.302.261.2.279  - Aquisição  de  Equipamentos  Médico  Hospitalar  para  as
Unidades de Urgência e Emergência; 
08.31.10.302.261.2.405  - Manutenção  do  Centro  de  Referência  de  Especialidades
Médicas.

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O Valor estimado para contratação é de R$ 424.099,00 (quatrocentos e vinte e
quatro mil e noventa e nove reais).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. A existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  as
contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a
preferência em igualdade de condições;

16.2. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas
as  cláusulas  e  condições  estabelecidas,  não  podendo  invocar  qualquer
desconhecimento  como elemento  impeditivo  do  perfeito  cumprimento  desta  Ata  de
Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

16.3. A Ata de  Registro  de Preços,  os ajustes dela  decorrentes,  suas alterações  e
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº. 13.707/2014, Lei Federal nº 8.666/93,
demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu,
aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 002/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 002/2017/SEMUSA e a proposta da detentora.

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme,
vai  assinado  pelas  partes  em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  na  presença  de  duas
testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho – RO, 12 de abril de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

MALAQUIAS BATISA RIBEIRO FERNANDES
CPF: 956.675.632-15

Responsável legal da Empresa:
MBR FERNANDES EPP

CNPJ: 16.845.253/0001-04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 002/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00343-00/2016

Aos  12  dias  do  mês  de  abril  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de  Licitação,  Patrícia  Damico  do  Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa:  Tiradentes  Médico-Hospitalar  Ltda,  CNPJ:  01.536.135/000139,
DETENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão
exarada no processo 08.00343-00/2016 e homologada à fls. 432 a 435, Referente ao
Lote 02,  o  Pregão nº  002/2017,  para  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PELÍCULAS PARA RAIOS-X
ANALÓGICO  E  PARA CÂMARA LASER),   do  tipo  MENOR  PREÇO,  critério  de
Adjudicação POR LOTE,  para  atender  as  necessidades  da  Administração Direta  e
Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, e
subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº
10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  nº  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,  e  Lei
Complementar n. 654, de 06 de março de 2017, consoante as seguintes cláusulas e
condições.

1. DO OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem  por  objeto  Registrar  os  Preços  para  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAIS  DE  CONSUMO  (PELÍCULAS  PARA  RAIOS-X  ANALÓGICO  E  PARA
CÂMARA LASER),  do  tipo  MENOR  PREÇO,  critério  de  Adjudicação  POR  LOTE,
destinados a atender às necessidades e demandas do Município de Porto Velho/RO,
notadamente,  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme  descrição,
marcas e preços constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2017, para Registro
de Preços nº 002/2017/SEMUSA.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho
(DOM).

2.2. Durante  o  prazo  de  vigência  desta  Ata,  a  Administração  não será  obrigada  a
adquirir  o  produto  referido  na  Cláusula  Primeira  exclusivamente  pelo  Sistema  de
Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas,
sendo,  entretanto,  assegurada  aos  beneficiários  do  registro,  a  preferência  de
fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda, cancelar a
Ata,  na  ocorrência  de  alguma das  hipóteses  legalmente  previstas,  garantidos  à(s)
empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia
consulta  ao  Órgão  Gerenciador  e  anuência  da  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
59/2010-PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

3.2. Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
da ata, anteriormente assumidas;

3.2.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 deste
Edital  não  poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade,  a  100% (cem por  cento)  dos
quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de
Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder,  na totalidade,  ao quíntuplo quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro  de  Preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente, do número de órgãos não participantes que aderirem;

3.4. Os  órgãos  usuários  não  serão  obrigados  a  comprar  os  PRODUTO  (s)  ora
registrados dos fornecedores constante da Ata de Registro de Preços, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o
período  de  vigência  desta,  ressalvados  os  casos  excepcionais  que  permitam  o
procedimento de reequilíbrio, conforme os artigos 20 e 21 do Decreto nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou
a majoração do preço dos produtos registrados, promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando  o  preço  inicialmente  registrado,  por  motivo  superveniente,  tornar-se
superior  ao preço  praticado no  mercado,  caberá  ao  órgão gerenciador  convocar  o
fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o
seguinte: 
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