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8.4. Os produtos, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de 
Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho. 
  
8.5. O fornecedor da Ata de Registro de Preços, ficará obrigado, 
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.  
  
8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto 
entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro 
de Preços, a Contratada 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 Autoridade Competente. 
  
9. PAGAMENTO 
  
9.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições 
previstas no item 10 do Termo de Referência, Anexo II do Edital. 
  
10. ENTREGA E RECEBIMENTO 
  
10.1. Obedecerão às disposições contidas no item 3 do Termo de 
Referência, Anexo II do Edital; 
  
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 
  
11.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são 
as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas 
pertinentes, bem como, às previstas nos itens 7 e 8 do Termo de 
Referência, Anexo II do Edital; 
  
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
12.1. Fica a Contratada 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. 
  
12.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 
15.402/2018, 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.  
12.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o 
anexo do Edital de Licitação – 02.00368.2018”, o Edital de Licitação 
– PREGÃO ELETRÔNICO Nº053/2019/SML/PVH e a proposta da 
Contratada. 
  
12.4. 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 26 de junho de 2019. 
  
VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA 
Superintendente 
  
LIDIANE SALES GAMA MORAIS 
Pregoeira 
  
Empresa Com Preço Registrado 
  
Pregional Comércio Serviços E Representações EIRELI – EPP 
Inscrita no CNPJ Sob n. 27.048.093/0001-80 
Representada Neste Ato Pela Sr. 
ANTÔNIO ALVES DE SOUSA 
CPF sob n. 289.755.612-91 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:EBE636FB 

 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 

SML/SEMAD 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº082/2019 

 
 A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura de Porto 
Velho, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados 
pela Portaria nº 003/2019/SML, publicada no DOM nº 2.409 de 
04.03.2019 e considerando o Parecer Jurídico n. 
385/SPACC/PGM/2019, fls. 255 a 264, torna pública a realização do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2019, do tipo MENOR PREÇO, 
deflagrado no Processo n. 09.00701/2018, cujo objeto resumido é 
AQUISIÇÃO DE KIT PARA AVALIAÇÃO FÍSICO 
BIOMÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 
conforme especificações definidas nos Anexos I deste Edital, as 
quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes 
quando da elaboração de suas propostas., conforme especificações 
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do 
Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos 
licitantes quando da elaboração de suas propostas. DATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/07/2019 às 09:30h. Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
OUTRAS INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser examinado e 
obtido junto à Superintendência Municipal de Licitações, localizado 
na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, Bairro São Cristóvão - CEP: 
76.804-022, em dia úteis, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 
8h às 14h (horário local), telefones: (69) 3901-3639 e (69) 3901-
3069, site: www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, ou 
pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com. OBS: A licitação acontecerá 
exclusivamente pelo site: www.licitacoes-e.com.br – Nº da 
Licitação:773580 VALOR ESTIMADO: R$ 16.617,37 (dezesseis 
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).. 
  
Porto Velho, 02 de julho de 2019. 
  
ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS 
Pregoeira – SML  

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:7EF5AC86 

 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 

SML/SEMAD 
AVISO DE SUSPENSÃO - REGÃO ELETRÔNICO N. 

072/2019/SML 
 
A Pregoeira da Superintendência Municipal de Licitações da 
Prefeitura do Município de Porto Velho, comunica a todos os 
Licitantes e demais interessados a SUSPENSÃO SINE DIE do 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 072/2019/SML (Sistema de 
Licitações-e n. 771153), deflagrado no Processo n. 02.00076/2019, 
tendo como objeto resumido a Registro de preços permanente para 
eventual AQUISIÇÃO DE ELETRODOS (PÁS) PARA 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, em 
razão da necessidade de modificação na descrição do objeto dos 
LOTES 05 e 06, o que induz para uma nova pesquisa de preço para os 
mesmos objetos, observadas pela área técnica durante a análise dos 
pedidos de esclarecimentos. 
Informa também que, após manifestações ultimadas as providências 
decorrentes, será republicado o Edital, observado o disposto no §4º do 
art. 21 da Lei n. 8.666/93. 
  
Porto Velho, 02 de julho de 2019. 

  
JANÍNI F. TIBES 
Pregoeira - SML 

 


