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ANO XXXII DOM N° 5.202 Porto Velho-RO Sexta-feira, 06 de Maio de 2016

DECRETO N° 4.407/1 
DE 2016.

DE 03 DE MAIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da 
atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho,

R E S O L V E :

Exonerar MARIA FABIOLA CARNEIRO MEDEIROS do Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão de Recuperação e Reabilitação, da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUSA, a partir de 30 de Abril de 2016.

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

DECRETO N° 4.408/1 
DE 2016.

DE 03 DE MAIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da 
atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho,

R E S O L V E :

Nomear DANIELE DE OLIVEIRA BRITO para exercer o Cargo em 
Comissão de Chefe da Divisão de Recuperação e Reabilitação, da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUSA, a partir de 02 de Maio de 2016.

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

DECRETO N° 4.409/1 
DE 2016.

DE 03 DE MAIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da 
atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho,

R E S O L V E :

Exonerar KEILA LIDIANE FOUZ GROTTO do Cargo em 
Comissão de Diretor Geral da Farmácia Popular, da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, a partir de 18deAbrilde2016.

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

DECRETO N° 4.410/1 
DE 2016.

DE 03 DE MAIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da 
atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município 
de Porto Velho,

R E S O L V E :

Nomear KEILA LIDIANE FOUZ GROTTO para exercer o Cargo em 
Comissão de Diretor Geral da Farmácia Popular, da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, a partir de 02 de Maio de 2016.

MAURO NAZIF RASUL

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014.0 documento eletrônico
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DECRETO N° 4.429/1 
2016.

DE 05 DE MAIO DE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da 
atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho,

R E S O L V E :

Exonerar JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA do Cargo em Comissão de 
Diretor do Departamento de Limpeza de Vias e Logradouros, da Secretaria Municipal 
de Serviços Básicos - SEMUSB, a partir de 02 de Maio de 2016.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
IV I

PORTARIAN°. 38//CS/PGM/2016. Porto Velho, 02 de Maio de 2016.

O PROCURADOR GERAL DO M UNICÍPIO DE 
PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

PRORROGAR por 30 dias, em conformidade ao 
disposto no art. 183, III, § 2o da Lei 385/10, o prazo para conclusão dos trabalhos da 
Comissão Processante, constituída pela Portaria n°. 030/CS/PGM/2016, datada de 
30 de Março de 2016, referente ao processo n°. 04.0012/CS/PGM/2016.

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

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito MIRTON MORAES DE SOUZA 

Procurador Geral do Município

DECRETO N° 4.430/1 
2016.

DE 05 DE MAIO DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEMFAZ

EDITAL N° 005/2016/DEFI/COOFIS/SEMFAZ 
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

O S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  DE  
FAZENDAE O AUDITORDO TESOURO MUNICIPAL

FAZ SABER a quem deste tiver conhecimento 
que, no uso de suas atribuições legais, bem como tendo em vista o que 
dispõe o artigo 210, § Io, inciso “UI” e § 2o inciso “IV”, da LC n° 199/2004, 
INTIMA o contribuinte abaixo indicado para integrar a primeira instância 
administrativa.

INTIMADO:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da
atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho,

FINALIDADE:

R E S O L V E :

Nomear GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO para exercer o 
Cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Limpeza de Vias e Logradouros, pxT R A T O  DO AUTO 
da Secretaria Municipal de Serviços Básicos - SEMUSB, a partir de 02 de Maio de p>p; INFRAÇÃO- 
2016. V

SHARON PUBLICIDADE LTDA-ME ., com
endereço à Av. Guaporé, 3431, Agenor Martins 
de C arvalho  -  Porto  V elho/RO  CNPJ:

N O T I F I C A R  o c o n t r ib u in t e  a c im a  
identificado para tomar conhecimento do Auto 
de Infração de n° 006001 de 29/04/2016, por ter 
d e ix ad o  de a p re se n ta r  os d o cu m en to s  
solicitados por meio da Notificação n°. 054152 
de 20/04/2016.
INTIMAR para que, no prazo de 30 (trinta) 
promova CONTESTAÇÃO FISCAL, se assim 
desejar, contados a partir de 15 (quinze dias) 
dias da publicação deste edital.
Dispositivo Legal Infringido: Art. 61, 62, 63, 
64,67,68 e 69 da L. C, n°. 369/2009.
Penalidade: art. 84, II da LC 369/2009.

Expediu-se o presente edital em 05/05/2016 o qual será 
publicado, uma única vez, no Diário Oficial do Município nos termos do 
artigo 210, § Io, inciso “UI” e § 2o inciso “IV”, da LC n° 199/2004. Devendo 
ainda, uma via ser anexada ao processo adm inistrativo tributário 
correspondente.

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

Marcelo Hagge Siqueira Reginilde Mota de Lima Cedaro
Secretário Municipal de Fazenda Auditor do Tesouro Municipal

Secretário Cad. 13300
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EDITAL N° 006/2016/DEFI/COOFIS/SEMFAZ 

INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

O S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  DE  
FAZENDA E O AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL

FAZ SABER a quem deste tiver conhecimento 
que, no uso de suas atribuições legais, bem como tendo em vista o que 
dispõe o artigo 210, § Io, inciso “III” e § 2o inciso “IV”, da LC n° 199/2004, 
INTIMA o contribuinte abaixo indicado para integrar a primeira instância 
administrativa.

INTIMADO:

FINALIDADE:

EXTRATO DO AUTO 
DE INFRAÇÃO:

SHARON PUBLICIDADE LTDA-ME., com
endereço àAv. Guaporé, 3431, Agenor Martins 
de C arvalho  -  P orto  V elho/R O  CNPJ:  
04.315.369/0001-44.
N O T I F I C A R  o c o n t r ib u in t e  a c im a  
identificado para tomar conhecimento do Auto 
de Infração de n° 006002 de 29/04/2016, por 
confeccionar, imprimir e utilizar NFS-e não 
autorizada pelo Fisco Municipal.
INTIMAR para que, no prazo de 30 (trinta) 
promova CONTESTAÇÃO FISCAL, se assim 
desejar, contados a partir de 15 (quinze dias) 
dias da publicação deste edital.

Dispositivo Legal Infringido: Art. 49 e 51 da 
L.C n°. 369/2009 c/c art. Ioda L.C. n°. 456/2012 
eart. Io do Decreto n°. 12879/2012.
Penalidade: art. 86 da LC 369/2009.

Expediu-se o presente edital em 05/05/2016 o qual será 
publicado, uma única vez, no Diário Oficial do Município nos termos do 
artigo 210, § Io, inciso “III” e § 2o inciso “IV”, da LC n° 199/2004. Devendo 
ainda, um a via ser anexada ao processo administrativo tributário 
correspondente.

Marcelo Hagge Siqueira 
Secretário Municipal de Fazenda 

Secretário

Reginilde Mota de Lima Cedaro 
Auditor do Tesouro Municipal 

Cad. 13300

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

PORTA k l A DE 05 DE MAIO DE 2016
Republicaçâo

DIVISÃO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO — DISR/CMRH/SEMAD

O SECRETÃRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
a letra "a", do inciso XIX. do Art. 5o do Decreto 11.550, publicado no D.O.M. n° 3.666 de 
30.12.2009. alterado pelo Decreto n° 12.321, de 23.08.2011, RETIFICA o edital dc 
convocação, n° 37/SEMAD/2016. publicado no D.O.M n° 5.200, de 04.05.2016. nos termos do 
Edital n° 001/SEM AD/2011. de 24/10/2011, Resultado Final Homologado no D.O.M n° 4.306. 
de 16/08/2012, tendo em vista as alterações a seguir:

CONSIDERANDO o processo n° 07.02006-000/2016, resolve:

N" 054 NOMEAR, em caráter efetivo, os candidatos abaixo relacionados, classificados 
no Concurso Público da Prefeitura do Município de Porto Velho, classificados nos termos do 
Edital n° 001/SEM AD/2011, de 24/10/20! 1. Resultado Final Homologado no D.O.M n° 4.306. 
de 1 6/08/2012, convocados pelo Edital n° 39/SEMAD/2016, de 05 de maio de 2016.

CONCURSO PUBLICO EDITAL N" 001/SEMAD/2011.

ONDE SE LE:

A G E N T E  C O M U N I T Á R IO  DE S A Ú D E  L O C A L ID A D E :  Z O N A  URB A N A  - B A IR R O  C O H A B
ORD. CLASS.

3o
4°

NOME
Maria Aparecida Ferreira Da Silva

liana Gonçalves Da Silva

DATA DE NASC.
14/04/1965
07/03/1982

LEIA-SE:

A G E N T E  C O M U N I T Á R IO  DE S A Ú D E  L O C A L ID A D E :  Z O N A  U RB A N A  - B A IR R O  C O H A B
ORD. CLASS.

3°
4°

NO M E
Maria Aparecida Ferreira Da Silva
Maria Lidia Figueira Silva

DATA DE NASC.
14/04/1965
09/05/1979

JAILSON RAMALHO FERREIRA

EDITAL N° 39/SEMAD/2016, DE «5 DE MAIO DE 2016
Republicaçâo

DIVISÃO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO -  D1SR/CMRH/SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
a letra "a“, do inciso XIX. do Art. 5o do Decreto 11.550. publicado no D.O.M. n° 3.666 de 
30.12.2009, alterado pelo Decreto n° 12.321. de 23.08.2011. RETIFICA o edital de 
convocação. n° 37/SEMAD/2016. publicado no D.O.M nü 5.200, de 04.05.2016, nos termos do 
Edital n° 001/SEMAD/2011. de 24/10/2011. Resultado Final Homologado no D.O.M n° 4.306. 
de 16/08/2012. tendo em vista as alterações a seguir:

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 001/SEMAD/2011.

ONDE SE LE:

ORD. CLASS. NOME DATA DE NASC.
3 0 Maria Aparecida Ferreira Da Silva 1 4 /0 4 /1 9 6 5
4 0 Juliana Gonçalves Da Silva 0 7 /0 3 /1 9 8 2

LEIA-SE:

O R D . CLASS. N O M E DATA DE N ASC.
30 Maria Aparecida Ferreira Da Silva 1 4 /0 4 /1 9 6 5
4 0 Maria Lidia Figueira Silva 0 9 /0 5 /1 9 7 9

JAILSON RAMALHO FERREIRA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

0  Secretário Municipal de Administração do Município de Porto 
Velho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5o, inciso 
XXXII, Decreto Municipal n.° 1 1.550 de 30/12/2009. publicado no DOM 
n.° 3.666 de 30/12/2010, alterado pelo Decreto Municipal n° 11.752, art. 
Io. publicado no Diário Oficial do Município n° 3.815 de 11/08/2010 e 
considerando Parecer n.° 0141/SPA/PGM/2016 às lis. 618/619, onde está 
consignado nos autos que o procedimento atendeu as disposições legais 
contidas nas Leis n.° 10.520/02 e n.° 8.666/93, bem como no Decreto 
Municipal n° 10.300/06, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado do 
PREGÃO, na Forma Eletrônica N° 015/2016 -  SRP N° 013/2016 - 
PROCESSO N°: 07.05334/2015 -  TIPO: MENOR PREÇO. Objeto: 
REG ISTRO  DE PREÇOS para eventual A quis ição  de m a te r ia l de  
lim p e za  (p a n o  de chão , rodo, v a s s o u ra ...) ,  conforme 
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos A nexos
1 e I I  d es te  E d ita l, visando atender à Municipalidade de Porto Velho, 
onde sagrou-se vencedora a empresa:

Empresa: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -  ME
CNPJ n.° 10.547.978/0001-21
Valor Total: R$ 512.840,96
Valor por extenso: Quinhetos e Doze Mil. Oitocentos e Quarenta Reais e

Noventa e Seis Centavos.

Porto Velho-RO, 25 de abril de 2016.
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TERM O  DE H O M O LO G AÇÃO

O Secretário M unicipal de Adm inistração do M unicípio de Porto 
Velho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 5o, inciso 
XXXII, Decreto M unicipal n.° 11.550 de 30/12/2009, publicado no DOM 
n.° 3.666 de 30/12/2009. alterado pelo Decreto M unicipal n° 11.752, art. 
I o, publicado no Diário Oficial do M unicípio n° 3.815 de 11/08/2010 e 
considerando o Parecer n.° 0149/SPA /PG M /2016, onde está consignado 
nos autos que o procedim ento atendeu as disposições legais contidas na 
Lei n.° 8.666/93, RESOLVE:

Adjudicar e Hom ologar o resultado da CONCO RRÊN CIA  
PÚBLICA N° 025/2015CPL-G ERA L/CM L/SEM A D , PROCESSO N° 
15.00033/2015 TIPO: M ENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
Contratação de Em presa Especializada em Obras e Serviços de 
Engenharia para perfuração de Poços A rtesianos nos D istritos e Regiões 
do M unicípio de Porto Velho, onde sagrou-se vencedora a seguinte 
empresa:

Empresa: CABOCLINHO CO NSTRUÇÕES E COM ÉRCIO
Enquadramento: EPP
CNPJ : 04.100.772/0001-56
Valor Total: R$ 1.248.510,00 (Hum milhão, duzentos e
V alor por extenso: quarenta e oito mil, quinhentos e dez reais)

Porto Velho-RO , 6 de maio de 2016.

ATA DE REGISTRO DE P R EÇO S  
PR EG ÃO  ELETRÔNICO N° 015/2016 

SR P N° 013/2015- PROC. N° 07.05334/2015

Aos 25 (v in te  E C inco) d ias do mês de abril do ano de do is m il e de zesse is  (2016), o 
M UNICÍPIO  DE PORTO VELH O, CNPJ 0 5 .9 03 .125 /0001 -45 , com  sede à Rua Praça João 
N ico lle ti, l\l° 826 - Centro - nesta cap ita l, neste ato rep resentada pe lo S e cre tá rio  M unicipal 
Ad jun to  de Adm in istração , M ARILDA BR ASIL CAM ARGO, RG. 18 .540 .268/SSP /SP , CPF. N° 
203 .227 .042 -00  doravante  denom inado ÓRGÃO G EREN CIAD OR, e de ou tro  as em presas: 

MONTEIRO COM ERCIO E SERVIÇOS LTDA -  ME, C N P J: 10.547.978/0001-21, representada 
legalm ente pelo Sr. An ton io  A lve s  de Souza , C P F  n° 289.755.612-91, Endereço: Rua: Duque de 
Cax ias, 1380 -  Centro, Porto Ve lho/RO  -  FO N E: (69) 32239209. Vencedora  dos Lotes: 01 a 16 
no Va lo r Total de RS  512.840,96 (Quinhentos e doze e oitocentos e quarenta m il e noventa e seis 
centavos.

D ETEN TO RAS, firm am  a presente  ATA DE REGISTRO  DE PREÇO (S), confo rm e dec isão  exarada 
no processo n° 07 .05334 /2015  e hom ologada à fls. n° 6 2 9 /6 3 0 ,Referente o Pregão n° 
015/2016 , para REGISTRO DE PREÇOS n° 013/2016 , consoan te  consta do Processo  n°. 
0 7.05334/2015, A qu isição  de M aterial de Lim peza (pano de chão, rodo, vassoura  e 
ou tros...), v isando  a tender às necessidades da Adm in istração Pública D ireta e Ind ire ta  do 
M un icíp io de Porto Velho/RO , nos te rm os da Lei n° 8 .666  de 21 de junho  de 1993 e os 
D ecretos M un ic ipa is n° 10 .300 de 17 .02 .2006  e Decreto n° 13.707 de 21 de novem bro de 
2014, pub licado no DOM n°4 .856  de 24 /11 /2014  e a lte rações, consoan te  as segu in tes 
c láu su las e cond ições.

1. DO O BJETO

1.1. A  presente  Ata tem  por ob je to  o REGISTRO DE PREÇOS para eventua l A quisição  de 
m aterial de lim peza (pano de chão, rodo, vassou ra...), do tipo M ENOR PREÇO, v isando 
a tender às necessidades da Adm in istração Pública D ireta e Ind ireta do M un ic íp io  de Porto Velho, 
confo rm e descrições e preços constan tes do Edital do Pregão Eletrônico  n.° 0 15/2016, 
para Reg istro  de Preços n° 013/2016,

2. DA VALID AD E DA ATA

2.1. A  p resente  A ta de Reg istro de Preços te rá  prazo de va lidade  de 12 (doze) m eses  
consecutivos, a con ta r da data de sua pub licação no D iário do M un ic íp io  de Porto Ve lho  
(DOM).

2.2. Duran te o prazo de v igênc ia  desta Ata, a Adm in is tração  não será obrigada a adqu ir ir  o 
p roduto re ferido na C láusu la  P rim eira  exc lus ivam en te  pelo S is tem a  de Reg istro  de Preços, 
podendo fazê -lo  a través de outra lic itação  quando ju lg a r conven iente , sem  que ca iba recurso 
ou inden ização de qua lquer espéc ie  às em presas, sendo, en tre tan to , assegu rada  aos 
benefic iá rios do reg istro , a preferência  de fo rnecim en to  em  igua ldade de cond ições. A 
Adm in is tra ção  poderá, a inda, cance la r a A ta, na ocorrência  de a lgum a das h ipóteses 
lega lm en te  p rev istas, ga ran tidos à(s) em presa (s), neste caso, o con trad itó rio  e am p la  defesa.

3. DA U TILIZAÇÃO  DA A TA  DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá u tiliza r-se  desta A ta de Reg istro  de Preços (carona) qua lque r órgão ou en tidade  da 
Adm in is tração  que não tenha partic ipação no ce rtam e , m ed iante  prév ia  consu lta  ao Ó rgão 
G erenc iado r e anuência  da (s) contratada  (s), desde que dev idam en te  com provada 
van tagem  e, respe itada, no que couber, as cond ições e as regras estabe lec idas na Lei n \ \  
8 .666 /93 , os nos D ecretos M un ic ipa is n° 10 .300 de 17 .02 .2006  e Decreto 13.707, de 21 de^

novem bro de 2014  e a lte rações

3.2. Caberá  à contratada  da A ta de Reg istro de Preços e ao M un ic íp io, obse rvadas  as 
cond ições nela estabe lec idas, op tar pela ace itação ou não do fo rnec im en to  deco rren te  de 
adesão , desde que não p re jud ique  as ob rigações p resentes e fu turas deco rren tes da ata, 
an te rio rm en te  assum idas;

3.3. As aqu is ições ou con tra tações ad ic iona is a que se refere o sub item  3.1 não poderão 
exceder, por ó rgão ou en tidade, a 100%  (cem  por cento) dos quan tita tivo s  dos itens do 
In strum en to  Convocató rio  e reg istrados na Ata de Reg istro  de Preço para o órgão gerenc iador 
e ó rgãos partic ipan tes.

3.3.1. 0  Q uan tita tivo  decorrente  das adesões à Ata de Reg istro  de P reços não poderá exceder, 
na tota lidade, ao quíntuplo  quantitativo  de cada item  reg istrado na A ta de Reg istro  de 
Preços para o órgão ge ren c iado r e ó rgãos partic ipan tes, independen tem ente , do núm ero  de 
órgãos não pa rtic ipan tes que aderirem ;

3.4. Os órgãos usuários não serão obrigados a com prar o (s) PRO DUTO  (s) ora 
reg istrad o(s) dos fo rnecedores constan te  da A ta de Reg istro de Preços, facu ltando -se  a 
rea lização  de lic itação específica  para a aqu is ição  pretend ida , sendo assegu rado ao benefic iá rio  
do reg istro  a p re ferência  de fo rnec im en to  em  igua ldade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços reg istrados na A ta  de Reg istro  de Preços são in a lte ráve is  du ran te  todo o 
período de v igênc ia  desta , ressa lvados os casos excepc iona is que perm itam  o p roced im en to  de 
reequ ilíb rio , confo rm e os a rtigo s 35 e 36 do D ecreto  n° 13 .707/2014 , sem pre  obedec idas as 
de te rm inações con tidas no art. 65 da Lei nQ 8 .666/93 .

4.2. Com pete  ao Ó rgão Gerenciador, na ocorrência  de fato  que ju s tif iq u e  a redução ou a 
m ajoração do preço dos p rodutos reg istrados, p rom over as necessá rias  negociações ju n to  aos 
fo rnecedores D eten tores da Ata.

5. DA REVISÃO  DE PREÇOS -  REDUÇÃO

5.1. Q uando o preço in ic ia lm en te  reg istrado, por m otivo  superven ien te , to rna r-se  supe r io r ao 
preço pra ticado no m ercado, caberá ao órgão gerenc iador convocar o fo rnecedo r para uma 
negociação , com  v is ta s  à redução de preços, podendo oco rre r o segu in te:

I. A ce itação  da negociação , quando o fo rnecedor ace ita r reduzir o seu preço aos 
lim ites encon trados e com patíve is  aos de m ercado, devendo o novo preço se r 
reg istrado na A ta com o a lte ração posterior; /

II. Negoc iação frustrada , assim  en tend ida  àquela em  que o fo rn ecedo r de ten to r da 
A ta  não aceita reduzir seu preço ao va lo r de m ercado, devendo, neste caso, ser 
liberado do com prom isso  assum ido , para a convocação do fo rnecedor segu in te , 
respe itada a ordem  c lass ifica tó ria , com  v is ta s  igua is opo rtun idade  de negociação;

III. Se  no caso do inc iso  II, a negociação frustrada se estende r a todos os dem a is  
fo rnecedores reg istrados na A ta, não tendo, qua lquer de les reduzido  o preço do bem 
ou se rv iço  ao pa tam ar com patíve l com  o m ercado, caberá ao órgão partic ipan te  
p ro v id e n c ia ra  con tra tação  dese jada por m eio de ou tro  ce rtam e lic ita tó rio  regulaly

6. DO REEQ U ILÍBRIO  ECO N Ó M ICO -FIN AN CEIR O  DE PREÇOS -  M AJORAÇÃO

6.1. Q uando o preço de m ercado to rna r-se  supe rio r aos preços reg is trados no SRP, de form a a 
com p rom e te r o fo rnec im en to , pelo D eten to r da A ta, nas cond ições in ic ia lm en te  aco rdadas, 
d eve r-se -á  obedece r ao segu in te  proced im ento:

6.2. Cabe ao fo rnecedo r p ro toco la r jun to  ao Ó rgão Gerenciador, respe itados os p razos 
de fin idos no art. 34 do Decreto n° 13 .707 /2014  e a lte rações, um requerim ento  de reequ ilíb rio  
económ ico -finance iro  de preços dev idam en te  ju s tif icado  e in stru ído  com  docum en tos capazes 
de ev idenc ia r o su rg im en to  de um a onerosidade  excess iva  em  re lação às ob rigações 
in ic ia lm en te  assum idas, produzida  pelo aum en to  no custo do p roduto no m ercado atual, 
va lendo -se , por exem p lo , de notas fisca is  an tigas e recen tes, lis ta s  de preços de fab rican tes. 
Com provan tes de transpo rte  de m ercadorias, den tre  ou tro s pe rtinen tes, a ju ízo  do órgão 
gerenciador;

6.3. Ao Ó rgão G e ren c iado r cabe a rea lização das pesqu isas de m ercado e dem a is  a tos 
necessários, com  v is ta s  a ve rificação  da ocorrência  da m ajoração a legada pelo fornecedor, nos 
m oldes do que d ispõe o inciso V, do art. 5o do Decreto n° 1 3 .707 /2014  e a lte rações;

6.4. O reque rim en to  de Reequ ilíb rio  de Preços será ap rec iado  por uma C om issão  de 
Renegociação des ignada  por ato adm in is tra tivo  do S ecre tá rio  M un ic ipa l de Adm in is tra ção , ao 
qual caberá , tam bém , a hom o logação da decisão final desta Com issão , após a subm issão  do 
p roced im en to  à P rocuradoria  Gera l do M un ic íp io  e a Contro ladoria  Gera l do M un ic íp io  para fin s 
de aná lise  e parecer;

6.5. É vedado ao D e ten to r do Reg istro  in te rrom per o fo rnec im en to  dos produ tos enquan to  
aguarda  o trâm ite  dos Requerim entos de Reequ ilíb rio  de Preços, sob pena de ap licação  das 
sanções e s tabe lec idas no a to  convocatório , na A ta de Reg istro  e na leg is lação  pertinen te;

6 . 6 . Con firm ada a ve rac idade  das a legações do fo rnecedor e deferido, por dec isão  do Ó rgão 
Gerenciador, o reequ ilíb rio  económ ico -finance iro  requerido, deverá  se r p rov idenc iada  a 
publicação  da a lteração da Ata de Reg istro  de Preços no D iário O fic ia l do M un ic íp io , para fin s 
de va lidade  do novo preço reg istrado;

6.7. Os p reços resu ltan tes de reequ ilíb rio  e conóm ico -finance iro  te rão  a va lidade  v in cu lada  ao 
prazo regu la r de va lidade  da A ta de Registro;

6 . 8 . No caso  de inde ferim ento  do Requerim ento de Reequ ilíb rio  E conóm ico -F inance iro , poderá 
o Ó rgão G erenc iado r libe ra r o Detentor da A ta do com prom isso  assum ido , sem  ap licação  de
pena lidade, m ed iante  decisão  fundam entada;

6.9. Se liberado o p rim e iro  D eten to r da A ta, poderá Ó rgão G eren c iado r p rov iden c ia r a 
convocação dos de ten to res rem anescen tes, respe itada a ordem  c la ss ifica tó ria , para fin s  de 
renegoc iação dos preços reg istrados;

7. DA IN ALTER AB ILID AD E DO O BJETO

7.1. É vedado o receb im en to  de p rodutos que possuam  m arca ou ca racte rís t ica s d ive rsas das 
constan tes na A ta de Reg istro  de Preços e na p roposta , bem com o desca racte rize , d k q u a lq u e r  
fo rm a, o ob jeto lic itado; y
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8. DO CAN CELAM EN TO  DA A TA  DE REGISTRO  DE PREÇOS

8 . 1 . O fornecedor terá seu reg istro cancelado quando:

I. d e scum p rir d ispos ições da respectiva  A ta de Reg istro de Preços, do ed ita l ou das le is 
ap licáve is  ao caso;

II. não a ss in a r o con tra to  ou re tira r a Nota de Em penho ou in strum ento  equ iva len te , no prazo 
estabe lec ido  pela Adm in istração , sem  ju s tif ica tiva  ace itáve l;

III. Restar, frustrada  a renegociação de preços, se ja  por m ajoração ou redução;

IV. t iv e r de fe rida  sua so lic itação  de cance lam ento , nos te rm os do art. 26 do D ecreto  M un ic ipa l 
n° 1 3 .707 /2014  e a lte rações;

V. e s t ive r p resen tes razões de in teresse  público.

8.2. O cance lam ento  do reg istro  deverá  se r fo rm a lizado  pelo Ó rgão Gerenciador, m ed ian te  
dec isão  fundam entada , re ssa lvada , em  qua lque r caso, a ap licação  das sanções de fin idas em 
lei.

8.3. O fo rnecedor poderá so lic ita r ao Ó rgão Gerenciador, m ed ian te  requerim ento  dev idam en te  
instru ído , o cance lam ento  do seu reg istro  de preço na oco rrênc ia  de fa to  supe rven ien te , 
deco rren tes de caso  fo rtu ito  ou de força maior, capaz de com p rom e te r a perfe ita  execução  
con tra tua l;

8.4. Con fo rm e  recom ende a s ituação , poderá o Ó rgão G erenc iado r rea liza r as d ilig ênc ia s  que 
en tende r necessá rias  para a ve rificação  da oco rrênc ia  do fato a legado pelo fo rnecedo r com o 
en se jado r da so lic itação  de cance lam ento;

8.5. O cance lam ento  do reg istro , se deferido, som en te  terá  va lidade  após a pub licação  no 
D iá rio  O fic ia l do M un ic íp io , sendo, desta form a, vedada a in te rrupção  no fo rnec im en to  dos 
produ tos cuja requ is ição , em penho ou docum ento  s im ila r tenha s ido despachado  an tes dessa 
data.

9. DA CO N VO CAÇÃO  PARA FO RNECIM EN TO  DO (S) PRODUTO (S)

9.1. S e rão  fo rnecedoras do ob je to  desta lic itação , com  os respectivos preços reg is trados na 
A ta  subsequen te  ao p roced im ento  lic ita tó rio , as Em presas cu jas p ropostas fo rem  c la ss ificadas 
em  p rim e iro  lugar.

9.2. O fo rnecedo r poderá se r convocado a f irm a r as con tra tações deco rren tes do reg is tro  de 
preços no prazo de 05 (cinco) d ias úteis, a con ta r do dia segu in te  ao receb im en to  da 
convocação  exped ida  pe lo Ó rgão G erenc iado r da A ta  do reg istro  de Preços.

9.3. Se  a Em presa  com  preço reg istrado em  p rim e iro  lugar recusar-se  a recebe r a nota de 
em penho , a Adm in is tração  convocará  a Em presa c la ss ificada  em  segundo  lugar, para e fe tua r a 
en trega dos p rodutos e ass im  por d iante, podendo se r reg istradas tan tas Em presas quan tas 
necessá rias  para que, em  função das p ropostas, se ja  a ting ida  a quan tidade  to ta l e stim ada  para 
o item , ap licando  às fa lto sa s  as pena lidades adm itid a s  em  lei e p rev is ta s  no Edital.

9.4. E xcepc iona lm en te , a cr ité rio  do órgão gerenciador, quando a quan tidade  do p rim e iro  
co locado não fo r su fic ien te  para as dem andas estim adas, desde que se tra te  de ob je tos de 
quan tidade  ou desem penho superior, dev idam ente , ju s t if icado  e com provado  a van tagem , e as 
o fe rtas se jam  em  va lo r in fe rio r ao m áx im o adm itido , poderão se r reg is trados ou tro s preços.

9.5. O (s) PRODUTO (s), desta lic itação  deve rá(ão ) se r en tregue(s) acom panhado(s) de Not^ 
F iscal e a respectiva  Nota de Em penho. \
9.6. A (s) lic itan te(s) con tra tada (s) da Ata de Reg istro  de Preços fica rá (ao) ob rigada(s) quando

for o caso a a tende r todas as Notas de Em penho em itid as du ran te  a v igênc ia  da A ta de R eg is 
tro de Preços, m esm o se a entrega fo r prevista para data posterior ao ven cim en to  da 
m esm a.

9.7. Em cada fo rnecim en to , se a quan tidade  e/ou qua lidade  do (s) PRODUTO (s) en tregue(s) 
não co rresponder ao ex ig ido  no Edital e na Ata de Reg istro  de Preços, a con tra tada  será 
cham ada para, den tro  do prazo m áx im o de 10 (dez) co rridos, fa ze r a dev ida  substitu ição , ou 
com p le ta r o to ta l, sob pena de ap licação das pena lidades p rev is ta s  no Ed ita l, e/ou resc isão  da 
A ta , a cr ité rio  da Com issão  de G e renc iam en to  da Ata e da Au to ridade  Com peten te

10. DO PAG AM EN TO

10.1. O pagam ento  se rá  e fe tuado de acordo com  as d ispos ições con tidas no item 11 (onze) 
do Term o de R eferên cia , Anexo II do Edital;

11. DO PRAZO, LO CAL DE EN TREGA E CO N D IÇÕ ES DE RECEBIM EN TO  DOS PRO D UTO S

11.1. O Prazo, o fo rnec im en to  dos produ tos e suas  cond ições de en trega  e receb im en to  
obedecerão  às d ispos ições con tidas no item  4 (quatro) do Term o de Referência , A nexo  II do 
Edital;

12. DAS O BR IG AÇÕ ES DA CO N TR ATAD A

12.1. As ob rigações da con tra tada  são  as resu ltan tes da ap licação  da Lei n°. 8 .666 /93 , dem a is  
no rm as pe rtinen tes, bem  com o, às p rev is ta s  no item  8 (oito) do Term o de Refe rênc ia , Anexo  
II do Edital;

13. DAS O BR IG AÇÕ ES DA CO N TR ATAN TE

13.1. C on fo rm e descrito  no item  9 (nove) do Term o de Referênc ia , A nexo II do Edital;

14. DAS D ISPO SIÇÕ ES G ERAIS

14.1. Fica a con tra tada  c ien te  que a ass inatu ra  desta A ta im p lica  na ace ita ção  de todas as 
c láu su la s  e cond ições e s tabe lec idas, não podendo invocar qua lque r desconhec im en to  com o 
e lem ento  im ped itivo  do perfe ito  cum prim en to  desta A ta de Reg istro  de P reços e dos a ju s te s  
dela decorrentes;

14.2. A  A ta de Reg istro  de Preços, o s  a ju s te s  dela decorrentes, suas a lte ra ções  e resc isões 
obedecerão  ao D ecreto  M un ic ipa l 13 .707 /2014  e a lte rações, Lei Federal n° 8 .666 /93 , dem a is  
norm as, com p lem en ta re s  e d ispos ições desta Ata e do Ed ita l que a precedeu , ap licá ve is  à 
execução  e e spec ia lm en te  aos casos om issos;

14.3. Fazem  parte in teg ran te  desta A ta, para todos os e fe itos lega is, o anexo  do Ed ita l de 
L ic itação  -  621870 o Ed ita l de L ic itação -  Pregão n° 015 /SR P  013 /2016  e a p roposta  da 
contratada.

14.4. Os Preços Reg istrados: em  anexo  dessa ata.

15. DO FORO

15.1. Fica e le ito  o foro do M un ic íp io  de Porto Velho para d ir im ir  as even tu a is  con trové rs ia s  
deco rren te s  do presente  a juste.

E, por esta rem  de acordo, lavram  o presente  in strum ento , que lido e achado con fo rm e, vai 
ass inado  pe las partes em  03 (três) v ia s  de igual teor, na p resença de duas te s tem unhas abai 
qua lif icadas.

Porto  Ve lho  25 de ab r de 2016 .

l i
MARILDA BRASIL CAMARGO

Secretária Municipal Adjunto de Administração

ÜSG
MONTçlRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME

CNPJ: 10^547) 978/0001-21 
Representada

pelo Sr. Antônio Alves de Souza

EXTRATO DA ATA DE R EG ISTRO  DE PREÇOS

O Secretário Municipal Adjunto de Administração do Município de 
Porto Velho, no uso de suas atribuições em conformidade com o Art. 6o, inciso 
III do Decreto n° 11.550/09. publicado no suplemento do DOM n° 3.666 de 30 
de dezembro de 2009, toma público o Registro de Preços n° 013/2016, Pregão 
Eletrônico n° 015/2016. Processo n° 07.05334/2015, ObjetorREGISTRO DE 
PREÇOS para eventual Aquisição de m ateria l de lim peza (pano de 
chão, rodo, vassoura...), conform e especificações técnicas, 
unidades e quantidades definidas nos Anexos I e I I  deste Edital, 
visando a tender às necessidades das Secretarias do Município de Porto 
Velho/RO, conform e especificações técnicas, unidades e quantidades 
defin idas nos Anexos I e I I  deste Edital,, visando atender as necessidades 
do Município de Porto Velho, com o seguinte resultado:

LOTE 01

Item 01
Objeto: PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, 

ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM 
OVERLOCK, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 46 CM 
(LARGURA) X 68 CM (COMPRIMENTO). ETIQUETA COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE. PACOTE COM 25 UNIDADES.

Marca Tecelagem Martins
Unidade: Pacote
Quantidade: 2151
Valor Unitário: R$ 34,14
Valor Total: R$ 73,435,14
Empresa Detentora: Monteiro Comércio e Serviços LTDA
Enquadramento ME
CNPJ n.°: 10.547.978/0001-21
Endereço: Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/RO
Responsável Antônio Álves de Souza
CPF n°: 289.755.612-91

LOTE 02

Item 01
Objeto: PANO DE CHÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, 
APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, 
TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM (LARGURA) X 70 CM 
(COMPRIMENTO), COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% 
(PARA MAIS OU PARA MENOS). NÃO APRESENTAR 
DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR 
COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

MARCA Tecelagem Martins
Unidade: UNID
Quantidade: 3607
Valor Unitário: R$ 2,49
Valor Total: R$8.981,43
Empresa Detentora: Monteiro Comércio e Serviços LTDA
Enquadramento ME
CNPJ n.°: 10.547.978/0001-21
Endereço: Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/RO
Responsável Antônio Alves de Souza
CPF n°: 289.755.612-91
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LOTE 03

Item 01
Objeto: PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, CRU, 

BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, 
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 68 CM (LARGURA) X 76 CM 
(COMPRIMENTO). ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE. PACOTE COM 25 UNIDADES.

MARCA Tecelagem Martins
Unidade: Pacote
Quantidade: 2656
Valor Unitário: R$ 69,40
Valor Total: R$ 184.326,40
Empresa Detentora: Monteiro Comércio e Serviços LTDA
Enquadramento ME
CNPJ n.°: 10.547.978/0001-21
Endereço: Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Responsável Antônio Alves de Souza
CPF n°: 289.755.612-91

LOTE 04
Item 01
Objeto: RODO PARA PISO, COM 02 BORRACHAS, BASE EM 

MADEIRA COM 60 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM 
MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, 
COM 120 CM DE COMPRIMENTO. PODENDO TER
VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS
DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO l CM.

MARCA Carvalho
Unidade: UNID
Quantidade: 2894
Valor Unitário: R$ 4,31
Valor Total: R$ 12.473,14
Empresa Detentora: Monteiro Comércio e Serviços LTDA
Enquadramento ME
CNPJ n.°: 10.547.978/0001-21
Endereço: Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Responsável Antônio Alves de Souza
CPF n°: 2 8 9 .7 5 5 .6 1 2 -9 1

LOTE 05
Item 01
Objeto: RODO, PARA PISO, COM 02 BORRACHAS, BASE EM 

POLI PROPI LENO COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO 
EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL,
COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER 
VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. A BORRACHA
DEVERA ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO I CM.

MARCA Carvalho
Unidade: UNID
Quantidade: 1798
Valor Unitário: R$ 3,36
Valor Total: R$ 6.041,28
Empresa Detentora: Monteiro Comércio e Serviços LTDA
Enquadramento ME
CNPJ n.°: 10.547.978/0001-21
Endereço: Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Responsável Antônio Álves de Souza
CPF n°: 289.755.612-91

LOTE 06
Item 01
Objeto: V A S S O U R A , DE C E R D A S  DE N Y L O N  DE N O  M ÍN IM O  

15 CM  DE C O M P R IM E N T O , C E PA  DE P L Á S T IC O  DE N O  
M ÍN IM O  10 CM  DE A L T U R A . C A B O  EM M A D E IR A . DE 
N O  M ÍN IM O  135 C M . A L T U R A  R E V E S T ID O  EM

MARCA
Unidade:

PL Á S T IC O  E R O S Q U E Á V E L . 
C arvalho

Quantidade: U N ID
Valor Unitário: 3306
Valor Total: R$ 4,64
Empresa Detentora: R$ 15.339,84
Enquadramento Monteiro Comércio e Serviços LTDA
CNPJ n.°: ME
Endereço: 10.547.978/0001-21
Responsável Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
CPF n°: Antônio Alves de Souza 

289.755.612-91

LOTE 07
Item OI
Objeto: VASSOURA DE PIAÇAVA EM PÉ, TAMANHO N° 5, COM 

CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO E 
ROSQUEÁVEL, DE NO MÍNIMO I35 CM DE ALTURA.

MARCA C arvalho
Unidade: U N ID
Quantidade: 9067
Valor Unitário: R$ 4 .47
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

R$ 43.068,25
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

LOTE 08
Item oi
Objeto: VASSOURA PARA VASCULHAR TETO E PAREDE,

COM CERDAS DE FIBRA DE SISAL, COM CABO DE 
MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, COM 350 CM 
DE COMPRIMENTO.

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

Regional 
UNID 
2797 
R$ 12,67 
R$ 35.437,99
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Álves de Souza
289.755.612-91

LOTE 09
Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

01
ESPANADOR DE PENAS DE AVESTRUZ, COM CABO DE
PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM DE ALTURA..
Xangrila
UNID
1165
R$ 9,52
R$ 11.090,80
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

LOTE 10
Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

01
ESCOVA VASSOURITA PARA USO EM VASO SANITÁRIO. 
COM CERDAS EM NYLON, FLEXÍVEIS, CABO EM 
PLÁSTICO. MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 4,3 CM. 
Arque Plant 
UNID 
1801 
R$ 1,83 
R$ 3.295,83
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

LOTE 11
Item
Objeto:

01
ESCOVA PARA LIMPEZA, OVAL, USO GERAL, BASE EM 
POLIPROPILENO, RESISTENTE. MEDINDO NO MÍNIMO 12 
CM DE COM PRIMENTO E CERDAS DE NYLON MEDINDO 
NO MÍNIMO 1,0 CM DE ALTURA..

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

Carvalho 
UNID 
1867 
R$ 1,23 
R$ 2.296,41
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

LOTE 12
o i
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 
PLÁSTICO COM CHAVE. NAS CORES BRANCO/BEGE. 
MEDIDAS APROXIMADAS: 32 CM (LARGURA) X 12,5 CM 
(ALTURA) X 26,3 CM (PROFUNDIDADE). COM PARAFUSOS 
E PORCAS PARA INSTALAÇÃO.

Bralimpia 
UNID  
1318 
R$ 21,22 
R$ 27.967,96
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014.0 documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

Item
Objeto:

MARCA
Unidade:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total: 
Empresa Detentora: 
Enquadramento 
CNPJ n.°:
Endereço: 
Responsável 
CPF n°:

LOTE 13 
oi
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE EM 
ACRÍLICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 
500ML, TAMANHO APROXIMADO: 19.2 CM (ALTURA) X 7.4 
CM (LARGURA) X 10 CM (PROFUNDIDADE). COM 
PARAFUSOS E PORCAS PARA INSTALAÇÃO.

Bralimpia 
UNID 
1236 
R$ 17,90 
R$ 22.124,40
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10 547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

LO TE 14 
oi
DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML PARA 
CAFEZINHO, C/ BOTÃO DE PRESSÃO, LIBERAÇÃO DE UM 
COPO POR VEZ, EM MATERIAL ACRÍLICO 
TRANSPARENTE, COM SISTEMA DE ENCAIXE, TAMPA 
ROSQUEÁVEL NA PARTE SUPERIOR, FIXAÇÃO EM 
PAREDE COM PARAFUSOS E PORCAS PARA INSTALAÇÃO, 
TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 38 CM DE 
COMPRIMENTO, PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE ATÉ 
10% .

Bralimpia 
U N ID  
1246 
R$ 14,04 
R$ 17.493,84
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro 
Antônio Alves de Souza
289.755.612- 91

LO TE 15 
oi
DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180/200 ML 
PARA ÁGUA, Cl BOTÃO DE PRESSÃO, LIBERAÇÃO DE UM 
COPO POR VEZ EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, 
COM SISTEMA DE ENCAIXE, TAMPA ROSQUEÁVEL NA 
PARTE SUPERIOR, FIXAÇÃO EM PAREDE COM 
PARAFUSOS E PORCAS PARA INSTALAÇÃO, TAMANHO 
DE APROXIMADAMENTE 38 CM DE COMPRIMENTO, 
PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE ATÉ 10%.

B ralim pia 
U N ID  
1334 
R$ 14,61 
R$ 19.489,74
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 — Centro — Porto Velho/Ro 
Antônio Alves de Souza
289.755.612- 91

LO TE 16 
oi
LIXEIRA DUPLA PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 
ÁGUA/CAFÉ.. DIMENSÕES MÍNIMAS: BASE 13 CM
(LARGURA) X 24 CM (COMPRIMENTO) X 76 CM (ALTURA), 
PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE ATÉ 10%. MATERIAL: 
POLIPROPILENO.

Bralimpia 
UNID 
1300 
R$ 23,06 
R$ 29.978,00
Monteiro Comércio e Serviços LTDA 
ME
10.547.978/0001-21
Rua: Duque de Caxias, 1380 -  Centro -  Porto Velho/Ro
Antônio Alves de Souza
289.755.612-91

Porto Velho-RO, 25 de abril de 2016.

MARILDA BRASIL CAMARGO
Secretária Municipal Adjunto de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, nos 
term os do art. 6o, inciso I, a línea “a” , com binado com o art. 15 da Lei 
C om plem entar n°247 de 23 de dezem bro de 2005, publicado no XXI 
Suplemento DOM n.°2628 de 26/12/2005, e considerando o Parecer n.° 
008/SUB-SAÚDE/PG M /2016, onde está consignado nos autos que o 
procedimento atendeu as disposições legais contidas na Lei n.°8.666/93 e 
Lei n°. 10.520/02, RESOLVE:

H o m o l o g a r  o r e s u l t a d o  do P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N° 
006 /2016/C PL/SEM U SA, PROCESSO N °08.00076-00 /2015. TIPO: 
MENOR PREÇO (por item). OBJETO: Aquisição de M aterial de Consumo 
(K it descartável para coleta de exam es colpocitológico e conjunto de 
coloração para papanicolau) referente ao Programa de Saúde da Mulher, 
nas Rotinas de Prevenção do Câncer Uterino e da Mama, visando 
atender à Secretaria Municipal de Saúde -  SEMUSA, onde sagraram-se 
vencedoras as seguintes empresas:

Empresa:

Enquadramento:

CNPJ n.°:

Valor Total:

Valor por extenso:

MEDICAL DA AMAZÔNIA 

EIRELI-ME

34.758.599/0001-49

64.920,00

SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINT 
REAIS

Empresa:

Enquadramento: 

CNPJ n.°:

Valor Total:

Valor por extenso:

GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

LTDAEPP

11.824.928/0001-07

7.840,00

SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Porto Velho, 05 de Maio de 2016.

DOMINGOS SAVIO FERNANDES DE ARAUJO 
Secretário Municipal de Saúde

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014. 0  documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, nos 
term os do art. 6o, inciso I, a línea “a ” , com binado com o art. 15 da Lei 
C om plem entar n°247 de 23 de dezem bro de 2005, publicado no XXI 
Suplemento DOM n.°2628 de 26/12/2005, e considerando o Parecer n.° 
02 /SU B -S A Ú D E/PG M /2016, onde está consignado nos autos que o 
procedimento atendeu as disposições legais contidas na Lei n.°8.666/93 e 
Lei n°. 10.520/02, RESOLVE:

H o m o l o g a r  o r e s u l t a d o  do  P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  N° 
012/2015/CPL/SEMUSA, PROCESSO N°07.00812/2014. TIPO: MENOR 
PREÇO (p o r ite m ). OB JE TO :  R E GI S TR O DE PR EÇ OS  PARA 
E V E N T U A L  E F U T U R A  A Q U I S I Ç Ã O  E I N S T A L A Ç Ã O  DE 
EQ UIPAM ENTO S MEDICO H O SPITALARES, v isando a tender às 
necess idades da S ecre ta ria  M un ic ipa l de Saúde - S E M U S A ,  onde 
sagraram-se vencedoras as seguintes empresas:

Empresa: 

Enquadramento: 

CNPJ n.°:

Valor Total:

Valor por extenso:

Empresa:

Enquadramento: 

CNPJ n.°:

Valor Total:

Valor por extenso:

FANEM

LTDA

61.100.244/0001-30

260.000,00

Duzentos e sessenta mil reais

GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

LTDA EPP

11.824.928/0001-07

291.167,79

Duzentos e noventa e um mil cento e sessenta e sete reais 
e setenta e nove centavos.

Empresa: GIGANTE RECEM NASCIDO

Enquadramento: LTDA-EPP

CNPJ n.°: 62.413.869/0001-15

Valor Total: 102.470,00

Valor por extenso: Cento e dois mil quatrocentos e setenta reais. V

Empresa: LABIOTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 08.080.821/0001-97

Valor Total: 18.000,00

Valor por extenso: Dezoito mil reais.

Empresa: COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 954.333.397/0001-11

Valor Total: 305.950,00

Valor por extenso: Trezentos e cinco mil novecentos e cinquenta reais.

Empresa: LEISTUNG EQUIPAMENTOS

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 04.187.384/0001-54

Valor Total: 129.000,00

Valor por extenso: Cento e vinte e nove mil reais.

Empresa: LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Enquadramento: LTDA-EPP

CNPJ n.°: 13.389.967/0001-59

Valor Total: 35.000,00

Valor por extenso: Trinta e cinco mil reais.

Empresa: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

Enquadramento: ME

CNPJ n.°: 02.605.669/0001-32

Valor Total: 10.070,00

Valor por extenso: Dez mil e setenta reais.

Empresa: HOSPLIFE

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 03.952.368/0001-48

Valor Total: 90.000,00

Valor por extenso: Noventa mil reais.

Empresa: INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR

LTDA
Enquadramento:

90.909.631/0001-10
CNPJ n.°:

54.000,00
Valor Total:

Valor por extenso:
Cinquenta e quatro mil reais.

Porto Velho, 06 de maio de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014.0  documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

PORTARIAN0.111/GAB/SEMED Porto Velho, 03 de maio de 2016.

A S E C R E T Á R IA  DE E D U C A Ç Ã O  DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELEIO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares 
conforme Decreto n° 1358/1de 30 de Dezembro de 2013 e, tendo em vista o que consta 
no processo n° 09.00002-054/2016.

RESOLVE:

Autorizar a concessão de 1 U (uma e meia) diárias aos servidores 
abaixo relacionados, com objetivo de realizar visita técnica nos mobiliários da Escola 
EMEF Rio Pardo. Local: ReservaBom Futuro- BR 364, Linha 67, km 98. Período: 09 e 
10 de maio de 2016.

MATRÍCULA NOME DO (A) SERVIDOR (A) CARGO/FUNÇÃO
QUANT.

DE
DIÁRIAS

VALOR
UNIT.
(RS)

VALOR
TOTAL

(RS)

701.814 Francisco de Assis Soares 
Façanha Motorista VA 75,02 112,53

183.103 Raimunda Gomes de Brito Professor NII 1 !4 75,02 121,11

Total 233,64

Jandemoura Araújo Rodrigues Alves 
Secretária Municipal Adjunta de Educação 

Decreto N° 3.888/1 de 18/12/2015.

PORTARIAN0. 112/GAB/SEMED Porto Velho, 04 de maio de 2016.

A S E C R E T A R IA  D E E D U C A Ç Ã O  DO 
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares 
con forme Decreto n °1358/1 de 30 de Dezembro de 2013 e, tendo em vista o que consta 
no processo n° 09.00002-055/2016.

RESOLVE:

Autorizar a concessão de 14 lA (quatorze e meia) diárias ao 
servidor abaixo relacionado, com objetivo de conduzir servidores para atividade 
administrativa. Locais: BR364, Km 200,Rodovia 425, Km 17- Vila da Penha, Rua 
Tiradentes s/n, Centro,BR 364,Km 214- Distrito de Abunã, Rua Prainha, s/n, Nova 
Mutum,BR 364, Km 165, BR 364, Km 88- Distrito de Jaci -  Paraná, Rua Hilário Maia, 
s/n, BR 364, Distrito de Jaci Paraná, BR 364, Km 67, Linha Caracol, Km98 -  Flona 
Bom Futuro,P. A. Joana D ’arc I,Linha 09. Períodos: 09 a 14/05/2016,16 a 20/05/2016 e 
23 a 27/05/2016.

MATRICULA

10.554

NOME DO (A) SERVIDOR (A)

Damião Hedeja de Oliveira

CARGO/FUNÇÂO

Motorista

QUANT.
DE

DIÁRIAS

14 ‘A

VALOR
UNIT.
(RS)

75,02

VALOR
TOTAL

(RS)

1.087,79

Jandemoura Araújo Rodrigues Alves 
Secretária Municipal Adjunta de Educação 

Decreto N° 3.888/1 de 18/12/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SEMOB

PORTARIA n°. 0018 /G A B /S E M 0B . Porto Velho, 04 de m aio de 2016.

O S ec re tá rio  M unic ipal de O b ras , no  u so  de s u a s  
atribu ições legais;

Resolve:

D esignar os servidores Eng°. Guilherme Ritter Baldin, 
cadastro n°. 266.561 e Eng°. Eduardo Nunes de Vasconcelos, 
cadastro n°. 148.1481, p a ra  com porem  a  com issão p a ra  análise  de 
p ro je to s  refo rm a, am p liação  e c o n s tru ç ã o  de p réd io s púb lico s 
adm in istrativos e escolares, p raças públicas e etc., que visam  a  a tender 
a s  necessidades m unic ipais, conform e solicitação dos ofícios da  
Secretária  M unicipal de E ducação, Secretaria  M unicipal de Serviços 
Básicos e Secretaria  M unicipal de O bras.

Dê ciência, publique-se e cum pra-se.

Gilson Nazif Rasul 
Secretário Municipal de Obras

TERMO DE PARALISAÇÃO

PROCESSO N°: 11.0065/2014. 
CONTRATADA: CMG CONSTRUÇÕES LTDA

A Secretaria  M unicipal de O bras -  SEMOB determ ina  a  
para lisação  d a  O bra de “Drenagem Urbana na Rua Mané Garrincha 
do bairro Socialista”, no M unicípio de Porto Velho-RO, enquan to  
ag u ard a  o levan tam ento  dos serviços necessários a  serem  aditivados a  
obra.

Porto Velho-RO, 17 de ju n h o  de 2015

Marcelo R. Teixeira
Secretário Adjunto Municipal de Obras

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014. 0  documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIOECONOMICO E TURISMO >)

is

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
M U N IC ÍP IO  DE PO RTO  V E LH O , POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E 
TURISMO -  SEMDESTUR DE UM LADO, E 
DO OUTRO A EMPRESA SOS CAR PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA ME, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICAM

promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir 
questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, bem como 

lertificar a veracidade das faturas decorrentes das medições, para efeito de seu 
»agamento;
) transmitir por escrito, por intermédio do Registro de Ocorrências, as instruções 
elativas a Ordens de Serviço, projetos aprovados, alterações de prazos, 
ironogramas e demais determinações dirigidas à Secretaria Municipal de 
)esenvolvimento Socioeconomico e Turismo -  SEMDESTUR;

comunicar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconomico e 
urismo - SEMDESTUR , as ocorrências que possam levar à aplicação de 
»enalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações 
lontratuais;

!)

João!)

Aos dois dias do mês de Maio de Dois mil e dezesseis, o MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n 
05.903.125/0001-45, situado na Rua Dom Pedro II, n° 826, Centro, Praça Pe. 
N ico lle tti, neste ato representado pela SECRETARIA M UNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOM ICO E TURISM O - SEMDESTUR, 
representada pelo Sr. Secretário ANTONIO GERALDO AFFONSO, brasileiro, 
casado, portador(a) da cédula de identidade n° 3195083-0 SSP/PR e do CPF n° 
161.916.411 -68, doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA SOS CAR 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME , inscrita no CNPJ sob n° 02.839.910/0001 -98, com 
sede na Av. Nações Unidas, n° 1214 Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta 
Capital, neste ato legalmente representada pelo Sr. FRANCISCO SILVESTRE DÁ 
SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 30210 SSP/RO e CPF 
N° , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
instrumento, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes 
na execução contratual, de acordo com a legislação vigente, resultante do| 
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. Seguintes:

) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre 
Dtado no canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos serviços, inclusive 
le seu Preposto;
) esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como 
icompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das 
ri perfeições verificadas;

atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Registro de 
Qcorrências,principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao 
indamento das obras.

. CLÁUSULA QUARTA ■ DAS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS:

.1. As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não 
>oderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas somente quando 
lomprovado que objetivam alcançar melhor adequação técnica, segundo os fins a 
jue se destinam.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual a Contratação de Empresa 
Especializada em Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Máquinas 
Pesadas e Veículos Leves, para atender à Secretaria Municipal de' 
Desenvolvim ento Socioeconom ico e Turismo -  SEMDESTUR Pregão 
Eletrônico, dos autos.

1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade 
entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo 
Administrativo n° 17.00041/2016, em especial os seguintes:

a) Tomada de Preços
b) Proposta da CONTRATADA, ;
c) Parecer n° 0628/SPA/PGM/2015
d) As normas, o memorial descritivo, as especificações gerais, as instruções em uso, 
as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos 
existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.

2. CLÁUSULASEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada POR PREÇO1 
GLOBAL.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO:

3.1. Está a CONTRATADA obrigada, às suas expensas, a colocar e a manter no local' 
da obra uma placa discriminando o número, o objeto e o valor deste contrato,' 
encabeçada do slogan "PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO", de' 
conformidade com o estabelecido em modelofornecido no edital.

3.2. Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases da execução da obra e do comportamento dos 
funcionários da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus' 
responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

3.3. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos 
de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE.

3.4. Aexistência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao! 
objeto contratado e às consequências e implicações, próximas ou remotas, de sua' 
execução.

3.5. A execução do objeto deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o 
disposto nos arts. 67,68,69 e 73, inciso I e §§ 2° e 3°, e 76 da Lei n° 8.666/93.

3.6. Caberá à fiscalização do CONTRATANTE, formada por um ou mais' 
representantes da Administração, designada pela autoridade competente, o 
seguinte:

a) acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da 
obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e 
normas fixadas pela licitação;

.2. As alterações de especificações técnicas que se revelarem necessárias ao longo 
la execução contratual deverão ser consignadas em registro de ocorrência de obras, 
jm ato precedido de justificava técnica, em documento assinado pelo engenheiro 
esponsável pela fiscalização da obra e aprovado pela autoridade competente; desde 
|ue isto não represente em aumento ou supressão dos quantitativos licitados com 
»Iteração do valor inicial deste contrato.

.3. Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões de 
luantitativos, nos termos do § 1o do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93, deverão ser 
egistradas por intermédio de termo aditivo.

.4. As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser discriminadas em 
»lanilhas que deverão ser juntadas aos autos do processo autorizativo da 
ontratação.

i. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO:

.1. O preço global deste contrato é de R$ 162.492,00 ( Cento e Sessenta e Dois Mil 
Quatrocentos e Noventa e Dois Reais), referente ao valor total da obra prevista no 
»resente contrato.

.2. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
»créscimos ou supressões que se fizerem nas obras, decorrentes de modificações de 
luantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
lo valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a alteração 
:ontratual será objeto de exame pela Procuradoria Geral do Município de Porto Velho.

.3. Na hipótese da ocorrência da alteração de que trata o subitem supra, a 
QONTRATADAfica obrigada a iniciar a execuções daqueles serviços, somente após a 
lublicação do extrato do correspondente termo aditivo, sob pena de aplicação da 
nulta prevista na alínea “a”, do inciso “H”, do subitem 14.2 da cláusula décima quarta 
leste contrato, e rescisão unilateral deste contrato, conforme alínea “a”, subitem 17.1 
la cláusula décima sétima deste contrato.

i.CLÁUSULASEXTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

.1. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes 
eferências:

t) A  especificação dos serviços realizadas;
>) O número do processo que deu origem à contratação;
) O número da conta e agência e nome completo do beneficiário.execução dos 
lerviços, assinada e datada, e os encaminhará à CONTRATADA para emissão da 
Jota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em que a esta caberá juntar 
ts guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês 
riediatamente anterior;

.2 O pagamento será efetuado até o 10o (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 
irestação dos serviços, no valor correspondente àqueles realizados no período de 
eferência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e 
levidamente atestada pela comissão de fiscalização e pelo representante da 
»ontratada.

.3. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ efetuará as retenções tributárias exigidas 
>ela legislação vigente, inclusive aquelas relativas a INSTRUÇÃO NORMATIVA 
/IF/RFB N°. 971 de 13/11/2009.
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6.4. Transcorrido o prazo estabelecido no presente instrumento para o pagamento, o 
Município fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do 
adimplemento das obrigações até a do efetivo pagamento, aplicando as atualizações 
com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.

7. CLÁUSULASÉTIMA- DO REAJUSTE:

7.1. Os preços pactuados são irreajustáveis, considerando o prazo contratual, 
conform e dispõe a legislação pertinente.

8. CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

8 .1 .0  prazo máximo para a execução e entrega do objeto deste contrato é de 12 
(Doze) meses, contados a partir data de recebimento da Ordem de Serviço pela 
CONTRATADA, podendo ser prorrogado, desde que solicitado com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos elencados para 
tal prorrogação.

8.2. A  CO NTRATADA deverá com parecer à S e c re ta r ia  M u n ic ip a l de 
Desenvolvim ento Socieconom ico e Turismo - SEMDESTUR , no prazo de até 05 
(cinco) dias corridos, para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço 
competente, sob pena de incidência de penalidade por atraso.

8.3. Eventuais alterações, inclusive as prorrogações, deverão ser previamente 
justificadas, autorizadas, e conforme o caso, juntado aos autos a comprovação de 
disponibilidade orçamentária e de que os preços contratados estão em conformidade 
com os praticados no mercado local, sendo todos os documentos submetidos à 
análise da PGM que emitirá parecer sobre a matéria e recomendará, conforme o 
caso, pela elaboração do respectivo Termo Aditivo.

8.4. Executado este contrato, seu objeto será recebido pela comissão responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização, em caráter provisório, no prazo de até 15 
(quinze) dias contados da comunicação escrita enviada pela CONTRATADA, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes.

8.5. O termo definitivo de recebimento da obra será expedido pela comissão 
designada pelo Secretário Municipal de Obras, lavrado de forma circunstanciada e 
assinado pelas partes, nos termos do que disciplina o artigo 73, inciso I, letra b, da Lei 
n°. 8.666/93 e suas alterações.

9. CLÁUSU LA NONA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

9.1. Aentrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização 
(SEMDESTUR), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;b) Definitivamente, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, nos termos do 
que disciplina o artigo 73, inciso I, letra b, da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações; 
c) A contratada pelo prazo de até 05 (cinco) anos contados da data da entrega e 
Recebimento definitivo, será responsabilizada por eventuais danos que virem a 
ocorrerem nas obras executadas, desde que fique apurado mediante relatório 
técnico, que o evento danoso é decorrente do processo construtivo ou dos materiais 
empregados, na obra, conforme se depreende das disposições do artigo 618, do 
Código Civil Brasileiro.

10. CLÁUSULA DÉC IM A- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

10.1 - Os recursos das despesas referentes ao objeto deste Contrato estão 
consignados no exercício Orçamentário de 2015, para atender à Secretaria 
M unicipal de Desenvolvim ento Socioeconôm ico e Turism o - SEMDESTUR, que
se segue:

Programa: Adm in istração da Unidade - Projeto
Atividade/Op.: 17.01.04.122.007.2.0001 -  Elemento de Despesa -  3.3.90.39 -  
Elemento de Despesa -  3.3.90.30 -  Fonte: 01.00 - Esfera: SEGURIDADE

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS GARANTIAS:

11.1 -  No ato da assinatura deste contrato, objeto desta licitação, a empresa 
vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste 
CONTRATO, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1o, da 
Lei 8.666/93;

11.2 - Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será 
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta corrente n° 8.250 -  3, 
devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na Secretaria 
Municipal da Fazenda-SEMFAZ, no Departamento Administrativo Financeiro, para 
lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia 
autenticada;

11.3 - Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta 
deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao 
prazo de execução deste contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como as 
cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
11.4 - A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou 
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Porto 
Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior a este contrato em pelo 
menos 30 (trinta) dias.

11.5- Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo 
aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

11.6- Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a Contratada 
ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição 
da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

11.7 - A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos 
danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades 
aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais.

11.8 - Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor 
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada 
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

11.9 - No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e escrito da 
Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XÍI e XVII do art. 78 da Lei n. 
8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia será executada 
para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indenizações a ela 
porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

11.10- Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII 
do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à 
devolução da garantia e pagamentos devidos pela execução deste contrato até a data 
da rescisão (conforme § 2o do art. 79 da Lei n. 8.666/93);

11.11 -Agarantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou 
restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no § 4o do art. 56 c/c § 3o 
do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa Contratada entregar 
requerimento, d irig ido à Secretaria M unicipal da Fazenda -  SEMFAZ no 
Departamento Administrativo Financeiro;

11.12 -  A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante 
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste 
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor deste Contrato ajustado à 
época da solicitação.

12. CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA-DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA:

12.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 
dispositivos legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a 
seguir:

12.1.1 - Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pelo 
Município, observando o que dispõe o Projeto Básico, composto de Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, e Memorial Descritivo, e ainda:

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados;
b) Pelo uso de patentes registradas;
c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da 
mesma pelo Município;
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 
serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou local de terceiros.

12.1.2 -  A contratada deverá m anter preposto, devidam ente aceito pela 
Administração, no local da Obra, para representá-lo na execução deste Contrato;

12.2 - Compete ainda à CONTRATADA:

a) fazer, no prazo previsto entre a assinatura deste contrato e o início da obra, um 
minucioso exame das especificações e projetos, de modo que possa, em tempo hábil 
e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura 
encontradas, para o devido esclarecimento e aprovação;
b) responsabiíizar-se portodos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive iluminação, e ainda portodos 
os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução 
dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou da má qualidade e aplicação dos materiais empregados;
d) adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um livro de ocorrência, 
padrão SEMPRE, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que 
merecerem destaque;
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e) manter permanentemente no canteiro de Obras um engenheiro residente, com 
plenos poderes de decisão na área técnica;
f) executar, às suas expensas, todas as sondagens e escavações exploratórias que 
se fizerem necessárias e indispensáveis à elaboração do projeto executivo e da obra;
g) promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica 
durante a execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao 
atendimento das necessidades;
h) responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a 
direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, 
processos ou modelos na execução da obra contratada;
i) conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto 
executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas 
pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento;
j) assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra objeto desta 
contratação;
k) contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os 
pertinentes a danos causados a terceiros, acidentes de trabalho, danos materiais a 
propriedades alheias e o relativo a veículos e equipamentos;
l) adquirir e manter no local de execução da obra todos os equipamentos destinados 
ao atendimento de situações de emergência, incluindo as de proteção contra 
incêndio e acidentes de trabalho; m) comunicar à Administração, por escrito e no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por 
m otivo supe rven ien te , que im peçam , m esm o que tem pora riam en te , a 
CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução 
deste contrato, total ou parcialmente;
n) permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, prestando informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à 
execução da obra;
o) garantir a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 
recebimento definitivo;
p) manter a guarda da obra até o definitivo recebimento pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo - SEMDESTUR.

13. CLÁUSULADÉCIM ATERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

13.1 - São obrigações da CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das 
obrigações pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis à 
regular execução das obras, pelo pagamento oportuno das parcelas devidas, 
custeando a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município - 
D.O.M., bem como:

I. impedir que terceiros estranhos a este contrato executem os serviços descritos na 
cláusula primeira do presente contrato, exceto no caso específico de subcontrata-ção 
de parcela dos serviços devidamente detalhados em planilha e previamente 
autorizado pelo ordenador da despesa, mediante termo de autorização de subcon
tratação, levado este a publicação no D.O.M.;
II. ordenar a execução de serviços somente após a publicação do extrato deste 
contrato ou do termo aditivo, no caso da acréscimo de quantitativo previsto no 
subitem 5.2 da cláusula quinta deste contrato;
III. permitir acesso dos empregados do contratado ao local da execução dos serviços;
IV. solicitar a reparação do objeto deste contrato, que esteja em desacordo com a 
especificação constante do projeto básico ou que apresente defeito;
V. fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste contrato.

14. CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DAS PENALIDADES:

14.1. A  CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
Município de Porto Velho ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, 
inclusive por acidentes, mortes, perdas, destruições parciais ou totais. O Município 
de Porto Velho isenta-se de todas as reclamações que possam surgir referentes a 
este contrato, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de seus prepostos ou 
de qualquer pessoa física ou jurídica em sua execução.

14.2. O CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na Seção II do 
Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, poderá, ressalvados os motivos de força maior ou caso 
fortuito, que deverão ser devidamente comprovados nos autos, aplicar as seguintes 
penalidades à CONTRATADA:

I - Pelo atraso na execução deste contrato:

a) Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor 
da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor da 
contratação;
b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor deste contrato não cumprido;

14.3. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a 
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência 
de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
notificação da Secretaria M unicipal de Desenvolvim ento Socioeconôm ico e 
Turismo-SEMDESTUR;

14.4. Não sendo pagas no prazo previsto no Edital de Licitação, haverá incidência de 
juros de mora, nos termos previsto no artigo 1.062 do Código Civil;

14.5. As multas previstas nesta seção não têm efeito compensatório e, dessa forma, 
seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo, na 
execução dos serviços objeto da contratação.

14.6. Será facultado ao CONTRATANTE, aplicar à CONTRATADA, a seu exclusivo 
critério, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo das penalidades 
previstas em Lei:

a) advertência;
b) multa na forma prevista na Lei n°. 8.666/93 ou neste contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Porto Velho, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes de punição, até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município de Porto 
Velho pelos prejuízos e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea “c”.

14.7. As penalidades aplicadas somente poderão ser relevadas pelo Município de 
Porto Velho mediante justificativa, a critério do Chefe do Executivo Municipal.

15. CLÁUSULADÉCIMAQUINTA- DOS ENCARGOS:

15.1. A  CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMASEXTA-DASUBCONTRATAÇÃO:

16.1 -  A critério exclusivo da CONTRATANTE, o contratado poderá, em regime de 
responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e 
legais, subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), 
desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas;

16.2 - No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta 
somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas 
reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus próprios 
meios, o principal dos serviços de que trata este Contrato, assumindo a 
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;

16.3 -  A  assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a 
única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho -  RO, mesmo que 
tenha havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de 
determinado serviço integrante desta Licitação;

16.4 -  A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos 
serviços, deverá comprovar perante a Secretaria M unicipal de Desenvolvim ento 
S ocioeconom ico  e Turism o - SEMDESTUR a regularidade jurídica/fiscal e 
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo 
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto deste Contrato;

16.5 -  A  Prefeitura Municipal de Porto Velho -  RO se reserva o direito de, após a 
contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de 
sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas no instrumento 
convocatório e neste Contrato.

17. CLÁUSU LA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO:

17.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais 
motivos previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a 
execução do objeto deste contrato;
b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual;c) A 
prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados pela 
Comissão de Fiscalização da Obra;
d) A  dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da 
empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;
e) Razões de interesse público devidamente justificadas;
f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto 
deste contrato sem anuência da SEMDESTUR;
17.2 -Arescisão contratual poderá ser determinada:
a) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78 incisos I a XII, da Lei n° 8.666/93;
b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da 
Administração.

18. CLÁUSULA DÉCIMA O ITAVA-DAS PRERROGATIVAS:

18.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde que 
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

(3) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução 
parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei n°. 8.666/93;

X) Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que 
conveniente aos interesses da Administração.

18.2. A  rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade superior.

19. CLÁUSULA DÉCIMA N O N A -D A  VINCULAÇÃO:

Este  d iário  foi a ss in ado  d ig ita lm ente consoan te  a Lei C o m p le m e n ta r  n° 52 
pode se r encontrado no s ítio  da Prefeitura do M un ic íp io  de Porto Velho, end

7 1 6 /0 6 /2 0 1 4  e D ecre to  n° 13 .602  de  1 5 /08 /2014 . 0  docum ento  e letrôn ico  
ereço: h ttp ://a lias .p o rto v e lh o .ro .g o v .b r/P o rta lT ra n sp a re n c ia /D O M /L is ta r/
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19.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições da 
PREGÃO ELETRÔNICO; à Proposta da CONTRATADA, (fls.48) e ao , constantes 
nos autos do Processo n° 17.00041 /2016

20. CLÁUSU LA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

PRO CESSON 0 20.00042-00/2016
O BJETO : Contratação de Empresa Especializada para Confecção e

20.1. O presente contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sendo que eventuais dúvidas decorrentes de fatos nele não 
contemplados serão dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à situação 
fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da 
prevalência do interesse público.

21. CLÁUSU LA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PARALISAÇÃO:

fornecimento de Chaves.
VALOR: 4.179,00 (quatro mil cento e setenta e nove reais). 

INTERESSADO: F. DE A. PEREIRA DOS SAN TO S - ME.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

21.1. O CONTRATANTE poderá ainda rescindir o presente contrato nos seguintes 
casos:
a) Retardamento injustificado do início dos trabalhos, por mais de 10 (dez) dias após 
o
recebimento da Ordem de Serviço;
b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos;
c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniência do 
MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos.

Retifica-se o Termo de Ratificação publicado 12/04/2016, que trata 

contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de 

chaves:

Onde Lê-se:
"Artigo 25 da Lei 8.666/93"

21.2. No caso de eventual paralisação dos serviços, a Comissão de Fiscalização 
deverá elaborar relatório circunstanciado, justificando os motivos técnicos 
ensejadores do retardamento, em ato que deve ser encaminhado ao Ordenador de . .
Despesa dentro do prazo de 03 (três) dias, para fins de ratificação, e no prazo de 05 “ e ,a " se •
(cinco) dias para publicação no D.O.M. "Artigo 24 da Lei 8.666/93"

22. CLÁUSULA VIGÉSIMASEGUNDA-DAHABILITAÇÃO:

22.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram As demais informações permanecem íntegras e inalteradas, posto que 
neste certame, até o total cumprimento deste contrato. ratif içada no presente instrumento.

23. CLÁUSULAVIGÉSIMATERCEIRA- DO FORO:

23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e 
controvérsias oriundas do presente Termo.

Porto Velho, 04 de maio de 2016.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA-DAPUBLICAÇÃO:

24.1. Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará sua 
publicação, em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial do Município -  D.O.M. Para 
firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que, depois de lido 
e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo 
extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas de 
igual teor e forma.

Porto Velho, 02 de Maio de 2016.

ANTONIO GERALDO AFFONSO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIECONOMICO E TURISMO - SEMDESTUR

FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA 
S.O.S CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ: 02.839.910/0001 -98

AMÉLIA AFONSO
Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 

SEMPRE

Processo n° 20.00039-00/2016
O BJETO : Contratação do serviço de seguro de veículos oficiais da 

SEMPRE.
VALOR: 7.199,81 (Sete mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um 

centavos).
INTERESSADO: ITAÚ SEGUROS S/A.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

Retifica - se o Termo de Ratif icação publicado em 12/04/2016 que trata da 

contratação de serviço de seguro dos veículos da SEMPRE:

Onde Lê-se:
"Artigo 25 da Lei 8.666/93"

VISTO:
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF n°
RG n°

NOME: 
CPF n° 
RG n°

Leia-se:
"Artigo 24 da Lei 8.666/93"

As demais informações permanecem íntegras e inalteradas, posto que 
ratificada no presente instrumento.

Porto Velho, 05 de maio de 2016.

AMÉLIA AFONSO
Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais 

SEMPRE

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014. 0  documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retifica-se o Termo de Ratificação publicado em 12/04/2016, que trata da 
Aquisição de Centrais de Ar Condicionado:

Onde se Lê:

T E R M O  D E  R A T I F I C A Ç Ã O

“Em cumprimento aos dispositivos do artigo 25 da Lei 8.666/93, com base no Parecer 

Jurídico n° 113/SPA/PGM/2016, exarado pela douta Procuradoria Geral do Município 

(fls. 202 à 206 dos autos) RATIFICO a presente Aquisição de Centrais de ar- 

condicionado - (CARONA) ARP N° 014/2016/SESAU/RO, a ser fornecida pela

Empresa PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.”
Leia-se:

TERMO DE ADESÃO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS 

A Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais/SEMPRE, através de sua Secretá 

ria, torna público que aderiu àAta de Registro de Preços n°014/2016, decorrente do 

Pregão Eletrônico N°541/2015/SIGMA/SUPEL/RO, da Secretaria de Estado da Saú 

de/Superintendência Estadual de Compras/SUPEL/RO, em que foram registrados os 

preços da PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 

05.587.568/0001-74, cujo objeto éaquisição e instalação de ar-condicionado, com base 

na legislação vigente e no Parecer Jurídico n° 113/SPA/PGM/2016, exarado pela douta 

Procuradoria Geral do Município (fls. 202 à 206 dos autos).

Item

03

AR
CONDICIONADO 
SPLIT, INVERTER 
18.000 BTUS

05

06

VALOR TOTAL

Especificação Qtde Valor unit Valor total

AR
CONDICIONADO 
SPLIT, PISO- 
TETO 36.000

AR
CONDICIONADO 
SPLIT, PISO- 
TETO 58.000

01

01

04

R$
3.040,83

R$
5.294,00

R$
7.200,00

R$
3.040,83

R$
5.294,00

R$
28.800,00

R$ 37.134,83

Porto Velho, 05 de maio de 2016

Amélia Afonso
Secretária Municipal Adjunto de Projetos e Obras Especiais

SEMPRE

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Retifica-se o Termo de Deliberação publicado em 12/04/2016, que trata 
da Aquisição de licença de uso de Software Office:

Onde se Lê:
TERMO DE DELIBERAÇÃO

“Considerando os dispositivos do artigo 24, inciso I, c/c art.23, inciso I, alínea ”a”da Lei 

8 .666/93, a lte rada  pela Lei n° 9 .648/98 e com fu lc ro  no Parecer Ju ríd ico  nc 

111/SPA/PGM/2016 (fls. 127 a 131), deliberamos “CARONA-PREGÃO ELETRÔNICO”, 

objeto do processo em epígrafe.”

Leia-se:

TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais/SEMPRE, através de sua 

S ecre tária , to rna púb lico  que aderiu a A ta de R egistro  de Preços n °03 /20 15, 

decorrente do Pregão Eletrônico CONAB N°03/2015, da Companhia Nacional de 

A b a s te c im e n to - CO NAB, em que fo ram  reg is tra d o s  os preços da em presa 

PISONTEC LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTW ARE OFFICE, cujo objeto é 

Aquisição de Licenças perpétuas de MS OFFICE, com base na legislação vigente e 

no Parecer Jurídico n°111/SPA/PGM/2016, exarado pela douta Procuradoria Geral 

do Município (fls. 127 à 131 dos autos).

Item

01

Especificação

M i c r o s o f t  O f f i c e  H o m e  a nd  
Business 2013 PT- BR (Word 2013, 
Exce l 2013,  Po we r Po in t  2013,  
Outlook 2013, OneNote 2013);

Qtde

36

Valor unit

R$ 263,00

Valor total

R$ 9.468,00

Porto Velho, 05 de maio de 2016

Amélia Afonso
Secretária Municipal Adjunto de Projetos e Obras Especiais

SEMPRE

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA N° 073/2016-GAB/EMDUR 
2016.

Porto Velho, 05 de maio de

O Diretor Presidente da EMDUR, no uso de suas atribuições estatutárias, 
conforme Art. 20 do Estatuto dessa Empresa de Desenvolvimento Urbano -  EMDUR,

CONSIDERANDO a execução dos Contratos, instituído pelo Art. 67 §§ Io e 
2o da Lei Federal n° 8.666/1993 de 21.06.1993, Publicada no D.O.U n° 116 do dia 
22.06.1993;

CONSIDERANDO os procedimentos estabelecidos na Portaria de 
Normatização n°074/GAB/EMDUR, que estabelece aos fiscais responsáveis o 
acompanhamento, controle e fiscalização e acompanhamento no âmbito da Empresa de 
Desenvolvimento Urbano -  EMDUR.

R E S O L V E :

Art. Io DESIGNAR a servidora pública ANA VIANA DE SOUZA, 
Matricula n° 184-8, em substituição a empregada pública MARIA MAIANE DE 
SOUZA NERES, Matriculan0 165-1 naPortaria n° 0182/2015-GAB/EMDURde 02
de dezembro de 2015, para Fiscalizar o Processo Administrativo n° 02.41.00142/2015, 
que tem como objeto: A Contratação de serviços técnicos profissionais especializados 
de patrocínio de causa administrativa desta EMDUR.

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
podendo seu efeito se dar a partir da ciênciado empregado designado.

Dê-se ciênciae cumpra-se

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente da EMDUR

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014. 0  documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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EXTRATO l\|2 005/2015/ASJUR/EMDUR/RO-(LEI FEDERAL Ng8.666/93) 
PROCESSO Ne: 02.41.00002/2015
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR 
CONTRATADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD 
ESPÉCIE: l g TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 001/2015/ASJ UR/EMDU R/RO

OBJETO: O Objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação por mais 12 (doze) meses de 
vigência do contrato originalmente celebrado entre as partes em 25/03/2015, consoante ao 
disposto no art. 57 ,11, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

VALOR: O valor do presente aditamento é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para o período de 12 (doze) meses, cujos preços das tarifas serão reajustados através do 
índice estabelecido pela Contratada, através de Resolução da Diretora Executiva, nos termos 
do art. 30, inciso VII DO Estatuto Social da CAERD, com apresentação pela Contratada da 
nova tabela de preços vigentes, cujos preços estão computados todos os impostos, taxas, 
transportes e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto 
do contrato.

Porto Velho, 05 de maio de 2016.

MARIA LETICE PESSOA FREITAS
Advogada -EM DUR 

OAB/RO n. 2615

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICfPIO DE PORTO VELHO-RO
IPAM

PROCESSO:

CREDENCIANTE:

DO OBJETO: Prestação de serviços médico-hospitalar

EXTRATO 021/2016/PROGER/IPAM 
Termo de Credenciamento n. 021/2016/IPAM

CONTRATANTE: in s t it u t o  d e  p r e v id ê n c ia  e  a s s is t ê n c ia  d o s  
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO -  IPAM, inscrito no CNPJ 
sob n. 34.481.804/0001-71.

CREDENCIADO: HOSPITAL PANAMERIC ANO LTDA 
CNPJ: 00.894.710/0001-02

DA VIGÊNCIA:

DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

DATADA
ASSINATURA:
ASSINARAM:

135/2016

30 (trinta) meses, contados da assinatura do contrato.

Programa de Trabalho: 103020011 -  Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial
Elemento de despesa: 339039 -  Outros serviços de Terceiro -  Pessoa 
Jurídica.
Fonte de Recurso: 105 -  Fonte Recursos do Tesouro

DA NOTA DE
ASSINATURA DO Nota de Empenho n. 0369, de 24.02.2016 
CONTRATO

10.03.2016

CONTRATANTE: JOSE CARLOS COURI - Presidente do IPAM
CONTRATADO: PAULO ROBERTO DA SILVA - Representante

Registre-se nos autos respectivos, assente uma via nos acervos da Procuradoria Geral 
do IPAM e encaminheparapublicação no DOM.

Porto Velho, 10 de março de 2016.

TATIANE MARIANO
Procuradora-Geral do IPAM

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DESPESA

Termo de ratificação n°. 021/2016

Processo - n°. 0135/2016

Objeto da Contratação: Prestação de serviços médico-hospitalar

Termo de Credenciamento n°. 021/2016

RATIFICO o procedimento de contratação direta por meio de 
inexigibilidade de licitação, com supedâneo no art. 25 c/c art. 13, inc. VI, da Lei da Lei 
8.666/93, para custear as despesas do objeto supracitado, conforme detalhado abaixo:

Empresa: H O S P I T A L  P A N A M E R I C  A N O LTDA ( H O S P I T A L
SAMARITANO DE PORTO VELHO)

CNPJ: 00.894.710/00001-02
D o t a ç ã oPrograma de Trabalho 103020011 - Assistência Hospitalar e 
Orçamentária: Ambulatorial, Elemento de Despesa n°. 339039 - Fonte de Recurso

-105

D a t a  d el0.03.2016 
a s s i n a t u r a  do

11.03.2016.
Publique-se, na forma da Lei, com efeitos retroativos a

JOSE CARLOS COURI
Diretor Presidente 

IPAM

Processo: 1756/2015
Objeto: Contratação de empresa REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e Futura Aquisição de 
Material de Consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha e outros), para atender às necessidades 
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, conforme com 
as especificações, unidades e quantidades constantes deste Termo de Referência.

Pregão Eletrônico n.: 001/2016/IPAM/RO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Presidente do IPAM, José Carlos Couri, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto n°. 18/1, de 18 de janeiro de 2013, publicado no Diário 
Oficial do Município DOM n° 4.395 de 02/01/2013, em consonância com o que consta do Parecer 
da Auditoria Administrativa, Financeira e Contábil n°. 1302/2016/AUDIT/IPAM, anexado as fls. 
342 a 343 dos autos do processo supracitado, e o Parecer Jurídico n. 367/2016/PROGER/IPAM, 
juntados às fls. 345 a 353 dos autos do referido processo, que consigna a legalidade do 
procedimento licitatório, resolve HOMOLOGAR o Pregão em epígrafe, em favor das empresas:

Adjudicatária dos 
lotes EMPRESA CNPJ No valor total 

de
02 ROAD COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA 05.555.440/0001-29 RS 4.970,60
04 RS 290,00

03
IMEISSEN COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELLE - 
ME

15.749.688/0001-84 RS 4.019,90

Porto Velho - RO, 05 de Maio de 2016.

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 53716/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014.0 documento eletrônico
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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SECRETARIADO MUNICIPAL
MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito do Município de Porto Velho
ENÉAS RÔMULO DALTON DI FRANCO 
Vice-Prefeito
MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL 
Chefe do Gabinete do Prefeito
BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA  
Controlador Geral do Município
MIRTON MORAES DE SOUZA  
Procurador Geral do Município / PGM

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO 
Secretário municipal de Planej. e Gestão / SEMPLA
MARCELO HAGGE SIQUEIRA  
Secretário Municipal de Fazenda / SEMFAZ

JAILSON RAMALHO FERREIRA  
Secretário Municipal de Administração / SEMAD

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO  
Secretário Municipal de Saúde / SEMUSA
FRANCISCA DAS CHAGAS HOLANDA XAVIER 
Secretária Municipal de Educação / SEMED

EDUARDO ALLEMAND DAMIÃO 
Secretário Municipal de Serviços Básicos / SEMUSB
GILSON NAZIF RASUL 
Secretário Municipal de Obras / SEMOB
SOLANO DE SOUZA FERREIRA 
Secretário Municipal de Assistência Social / SEMAS

RAFAEL OLIVEIRA CLAROS 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer / SEMES
ANTONIO JORGE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito / SEMTRAN 

JOÃO LEONEL BERTOLIN
Secretário Municipal de Agric. e Abastec. / SEMAGRIC
EDJALES BENÍCIO DE BRITO 
Secretário Municipal de Meio Ambiente / SEMA

ANTÔNIO GERALDO AFONSO
Secretário Municipal de Desenv. Socioeconomico e Turismo/ SEMDESTUR 

MÁRCIA CRISTINA LUNA
Secretário Municipal de Regularização Fundiária / SEMUR

VICENTE BESSA JÚNIOR  
Secretário Municipal de Programas Especiais e Defesa civil / SEMPEDEC

AMÉLIA AFONSO
Secretária Municipal de Projetos e Obras Especiais / SEMPRE

GERARDO MARTINS DE LIMA
Empresa Desenvolvimento Urbano / EMDUR 
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS COURI 
Diretor Presidente do IPAM

GELCA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA  
Presidente da Fundação Cultural do Município

FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO  
Fundação Escola do Servidor Público / FUNESCOLA

VANUSA DO NASCIMENTO MACHADO  
Coordenadoria Municipal de Política Pública para Mulheres

BRUNO EDUARDO COSTA RIBEIRO 
Coordenadoria da Juventude

CARLOS ALBERTO CANOSA  
Coordenadoria Municipal de Comunicação Social

Este diário foi assinado digitalmente consoante a Lei Complementar n° 537 16/06/2014 e Decreto n° 13.602 de 15/08/2014. O documento eletrônico
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