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ANO XXXII DOM N° 5.317 Porto Velho-RO Sexta-feira, 21 de Outubro de 2016

LEI COMPLEMENTAR N° 635, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

“Dispõe sobre a semana da Reciclagem Doméstica no âmbito do Município 
de porto velho e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO , usando da atribuição que 
lhe é conferida nos incisos IV e VI do artigo 87 da Lei Orgânica do Município 
de Porto Velho.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e 
eu sanciono a seguintes,

LEI:

Art. 1°. Fica instituído, no âmbito do Município de Porto Velho, a "Semana da 
Reciclagem Doméstica", a ser comemorada anualmente na terceira semana 
do mês de Junho, integrando o Calendário Oficial do Município de Porto 
Velho.

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

MIRTON MORAES DE SOUZA 
Procurador Geral do Município

Projeto de Lei Complementar n° 864/2016.
Autoria: Cláudio da Padaria

DECRETO N° 4.924/I DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

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:

RETIFICAR, o Decreto n° 4.860/I, de 20 de Setembro de 2016, que 
exonerou WANDILCE MARIA SANTANA LIMA do Cargo em Comissão de 
Guardião da Casa Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência Social - 
SEMAS, a partir de 30 de Setembro de 2016.

Onde se lê: a partir de 30 de Setembro de 2016 

Leia-se: a partir de 31 de Outubro de 2016.

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

DECRETO N° 4.925/I DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

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:

RETIFICAR, o Decreto n° 4.861, de 20 de Setembro de 2016, que 
exonerou PRISCILA SILVA DIAS do Cargo em Comissão de Guardião da Casa 
Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência Social -  SEMAS, a partir de 30 de 
Setembro de 2016.

Onde se lê: a partir de 30 de Setembro de 2016 

Leia-se: a partir de 31 de Outubro de 2016.

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

DECRETO N° 14.325 de 21 de Outubro de 2016.

“Institui Grupo de Trabalho, de caráter 
transitório, com finalidade de realizar 
estudos, apresentar propostas e minutas 
de leg is lação  regu lamen tando  os 
procedimentos operacionais administrativos 
e fiscais do licenciamento sanitário, no 
âmbito do Departamento de Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de 
Saúde.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando de 
atribuição que lhe é conferida no inciso IV do art. 87 da Lei orgânica do 
Município de Porto Velho,

CONSIDERANDO a necessidade de implantar no âmbito do 
Município o Licenciamento Sanitário Simplificado, integrando o 
Município a REDESIM através do programa integrador da Junta Comercial 
de Rondônia, possibilitando maior contentamento aos munícipes pela 
agilidade e eficácia processual no licenciamento sanitário, e melhor controle 
sanitário das atividades sujeitas a fiscalização;

CONSIDERANDO a necessidade de instituir normas que 
venham a produzir eficiência e agilidade nas ações municipais de controle de 
condutas sanitárias, bem como nas ações municipais de licenciamento de 
atividades sujeitas a fiscalização sanitária, otimizando o incremento de 
arrecadação e o controle do exercício de atividades que afetam a saúde 
coletiva;
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R E S O L V E :

Art. 1° -  Nomear servidores para compor Grupo de Trabalho, 
no âmbito do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de 
saúde do Município, para desenvolver as seguintes tarefas:

I -  Desenvolver estudos, fazer pesquisas e apresentar proposta de 
revisão e ou alteração no Código de Defesa Sanitária do Município 
- Lei 1.562 de
29/12/2003, frente os avanços tecnológicos e as atuais 
atribuições do
Departamento de vigilância Sanitária;

II -  Criar, Implantar, e acompanhar no âmbito do Município de Porto Velho, os 
procedimentos administrativos que serão adotados pelo DVISA para a 
emissão do Alvará de Saúde, nos termos do decreto disciplinador do 
Licenciamento Sanitário Simplificado, usando o programa integrador 
SIGFÁCIL da Junta Comercial do Estado de Rondonia -  JUCER e dentro dos 
preceitos da REDESIM , eliminando entraves burocráticos e integrando a 
Vigilância Sanitária a outros órgãos fiscalizadores.

III -  Criar mecanismos, estabelecer fluxos de processos de trabalho e 
métodos para a implantação do Sistema Informatizado de vigilância 
Sanitária do estado do Paraná - SIEVISA -  PR, promovendo em conjunto 
com a AGEVISA/RO e com os Departamentos de Tecnologia da 
Informação da P.M.P.V. e Governo do Estado, as adequações 
necessárias para operacionalização do SIEVISA em nosso Município e 
em todo o Estado.

V -  Implementar o Portal do DVISA, existente no site oficial da Prefeitura de 
Porto Velho, de forma que integrado ao Sistema Integrado Municipal de 
Vigilância Sanitária -  SIMVISA, o munícipe possa acompanhar em 
tempo real o licenciamento sanitário, dando ao mesmo tempo 
agilidade, eficiência e transparência a seus atos praticados em nome da 
Administração Municipal, no licenciamento sanitário;

VI -  Viabilizar a implantação e operacionalização da Junta de Julgamento 
Sanitário e do Conselho de Recursos Fiscais Sanitários da SEMUSA,
elaborando minuta de Regimento Interno e outros regulamentos afins.

VII - Elaborar outras normas afins que visem garantir a implantação e 
operacionalização do Sistema de Vigilância Sanitária de Porto Velho, 
regulamentando a prestação dos serviços funerários; dos transportes de 
interesse sanitário; da prestação de serviços médicos veterinários em pet 
shoping, hospitais e clínica médica veterinária.

Art. 2° -  O Grupo de Trabalho será coordenado pela direção do 
Departamento de

Vigilância Sanitária e terá a seguinte 
composição:

I. YETE DE FÁTIMA BALEEIRO BRACK -  Fiscal Municipal de
Vigilância

Sanitária, CAD. 117690;

II. AILTON FURTADO -  Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária, CAD. 
98.807.

§ 1° - Caberá a direção do departamento a cdo grupo de trabalho a definição 
do cronograma de reunião e metas para a execução dos trabalhos; a revisão 
das legislações acessórias produzidas pelos membros do Grupo de Trabalho. 

§ 2° - Aos membros do Grupo de trabalho caberá a realização de estudos, a 
coletas de informações, a abertura de discussões e deliberações para 
propositura de fluxos processuais, e de ferramentas de controle interno, 
regulamentadas em minutas de legislações acessórias e instrumentos legais.

Art. 3° -  O Grupo de Trabalho levará, a versão final dos 
documentos propostos, a discussão com todo o corpo técnico, fiscal e 
administrativo do Departamento de Vigilância Sanitária, para posteriormente 
encaminhar a minuta ao Gabinete do Secretário de Saúde.

Parágrafo Único - O Grupo de Trabalho apresentará ao Gabinete do 
Secretário da SEMUSA a cada final de mês, relatório com todas as ações 
desenvolvidas, cópia dos produtos finais trabalhados no período.

Art. 4° - Os integrantes do Grupo de Trabalho executarão 
exclusiva- mente as atribuições conferidas por este Decreto, individualmente 
ou em conjunto, diariamente nas dependências do Departamento de 
Vigilância Sanitária, conforme disposto no Art. 15 da Lei Complementar n° 187 
de maio de 2004, que disciplina a participação de Fiscais Municipais em 
outras atividades, de forma a produzir os re - sultados no menor espaço de 
tempo possível.

Art. 5° - O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 120 
(cento e vinte) dias contados a partir de 05 de setembro de 2016.

Art. 6°. Publique-se e Cumpra-se

MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde em Exercício

DECRETO N° 14.326 , DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.

“Dispõe sobre a regulamentação do 
Exercício do Poder de Polícia e 
Fiscalização do Sistema Funerário 
do Município de Porto Velho nos 
termos da Lei Complementar n° 511, 
de 26 de dezembro de 2013 e suas 
alterações".

0  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições 
que lhe confere no inciso IV, do artigo 87 e VI, do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de 
Porto Velho.

CONSIDERANDO, o disposto no inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 
511, de 26 de dezembro de 2013 que compete a CASFU propor ao Secretário da Pasta 
Normas Suplementares ao fiel cumprimento desta Lei Complementar;

CONSIDERANDO o disposto no art. 45 da Lei Complementar n° 511, de 26 de 
dezembro de 2013 que o Poder Executivo Municipal regulamentará no que for necessário o fiel 
cumprimento desta Lei.

D E C R E T A:

Art. 1°. O exercício do Poder de Polícia de fiscalizar o Sistema Funerário 
Municipal será realizado pelos Fiscais Municipais que possuem atribuição de fiscalizar as 
competências derivadas da aplicação da Lei Complementar n° 511, de 26 de dezembro de 
2013.

Parágrafo Único. A competência disciplinada na Lei Complementar n° 
391/2010, atribuída conforme a especialidade dos fiscais municipais de que trata o caput deste 
artigo, deverá ser exercida pela:

1 - Fiscalização de Vigilância Sanitária: nos casos de infrações que tratam de 
condutas que violem normas sanitárias, em especial quanto a remoção, preparo, transporte e 
destinação de corpos;

II -  Fiscalização de Meio Ambiente: nos casos de infrações que tratam de 
condutas que violem as normas ambientais;

III -  Fiscalização de Postura, nos casos de infrações que tratam de condutas 
que violem as regras de funcionamento e normas de condutas disciplinadas da atividade 
funerária concessionada pelo Poder Público Municipal.

Art. 2°. A regulamentação da atividade funerária exercida pelas 
concessionárias do serviço funerário municipal será previsto em regulamento específico.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito

MIRTON MORAES DE SOUZA 
Procurador Geral do Município

EDUARDO ALLEMAND DAMIÃO 
Secretário Municipal de Serviços Básicos

EDJALES BENÍCIO DE BRITO 
Secretário Municipal de Meio Ambiente

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde
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OUTUBRO Art. 3o. O Licenciamento Sanitário Simplificado possibilita o exercício de atividades no 

interior de residências. Considera-se endereço empresarial o local onde pessoas físicas e/ou jurídicas 
desenvolvam suas atividades comerciais ou prestem seus serviços.

§ Io. As empresas que se estabelecerem em residência de seus titulares serão informadas 
das restrições para o uso do endereço residencial e autorizarão as diligências fiscais que se fizerem 
necessárias ao adequado exercício do poder de polícia.

§ 2°. A atividade ligada a fabricação, manipulação ou fracionamento de alimentos poderá 
funcionar em endereço residencial, desde que disponha de estrutura física específica isolada da área 
estritamente residencial, e com acesso independente.

§3°. Outras atividades empresariais desenvolvidas em residências, deverão \íe r área 
definida destinada a atendimento comercial, de forma que a autoridade fiscal não seja eonsjWigida 
pela necessidade de adentrar em área estritamente residencial. /  \

Art. 4". As empresas cujos ramos de atividades sejam classificadas como de médio e alto 
risco sanitário conforme o Anexo 1 do Decreto Municipal n° 14.143, após a abertura da empresa no 
ambiente virtual da Junta Comercial deverão requerer o Licenciamento Sanitário Simplificado das 
atividades sujeitas a fiscalização e controle sanitário, que seguirão ritos diferenciados, para a obtenção 
das diversas autorizações sanitárias, ou seja: Alvará de Saúde, Licença Sanitária, Certificado de 
Inspeção Sanitária e Vistoria de Veículo, Certificado de Qualidade da Água, e Autorização Sanitária, 
ou outros que vier a substituí-los.

I. As empresas cujas atividades sejam classificadas de Médio Risco Sanitário serão 
licenciadas pela modalidade de Licenciamento Sanitário Simplificado por Auto Avaliação, sem vistoria 
prévia para liberação de Alvará, e posteriormente passarão obrigatoriamente por inspeção sanitária 
para aferição das informações prestadas.

II. As empresas cujas atividades sejam classificadas de Aito Risco Sanitário seguirão o 
rito comum de licenciamento sanitário e passarão obrigatoriamente por inspeção sanitária fiscal para 
liberação do Alvará de Saúde ou Licença Sanitária.

Art. 5“. O Departamento de vigilância Sanitária (DVISA) através do portai do sistema 
gerenciado pela JUCER:

a) Informará os documentos complementares necessários ao licenciamento;
b) Comunicará pendências existentes no licenciamento;
c) Disponibilizará as D.A.Ms das taxas pertinentes ao licenciamento para pagamento; e
d) Expedirá o Aivará de Saúde por Auto Declaração.

Art. 6°. ü  veículo usado para a execução da atividade empresarial será vistoriado e 
licenciado conforme disposto no Código Tributário do Município, estando apto, receberá o Certificado 
de Inspeção Sanitária de veículo de transporte -  CiSVT, que terá a validade de 1 (um) ano, e será 
renovado anualmente.

Art. 7". As empresas licenciadas pelo modo de Licenciamento Sanitário Simplificado, 
por Auto Declaração ou Auto Avaliação ficam obrigadas a manter todos os registros de manutenção e 
limpeza de equipamentos, de qualidade da água e de controle de pragas, sob pena de cassação da 
iicença emitida, sem prejuízo das sanções civis, criminais e administrativas.

Art. 8”. As concessões resultantes do licenciamento sanitário terão validade de 1 ano, 
conforme especificado no Código de Defesa Sanitária e no Código Tributário do Município.

DECRETO N'

"Dispõe sobre regulamentação do § 4o do artigo 7o da Lei 
Municipal 1.562 de 2003, instituindo norma para o 
Licenciamento Sanitário Simplificado e concessão do Alvará 
de saúde e Licença Sanitária, por Auto Declaração e Auto 
Avaliação, para todos os estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços sujeitos a fiscalização sanitária 
segundo classificação do risco sanitário no âmbito do 
município de Porto Velho. ”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando de atribuição que lhe é 
conferida no inciso IV do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Veiho.

CONSIDERANDO o inciso IX do artigo 170 da Constituição Federai que assegura 
"‘tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País”.

CONSIDERANDO os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, 
publicidade, economicidade e eficiência, deveres da Administração Pública.

CONSIDERANDO a Lei Federal 1 i .598, de 03 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a 
criação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(REDES1M) e legislações afins;

CONSIDERANDO a competência municipal, no âmbito do Sistema Unico de Saúde -  
SUS, para a execução das ações de Vigilância Sanitária, conforme disposto no artigo 18 da Lei federal 
n° 8.080 de 19 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO o § 4° do Artigo T  da Lei Municipal n" 1.562 de 29 de dezembro de 
2003 -  Código de Defesa Sanitária do Município, e o Decreto n0 14.143, de 04 de março de 2016, que 
dispõe sobre a classificação de risco sanitário para atividades empresariais e serviços no âmbito do 
Município de Porto Velho;

CONSIDERANDO o poder-dever da Administração Municipal de readequar seus 
procedimentos administrativos visando à desburocratização do trâmite procedimental para obtenção do 
Alvará de saúde e Licença Sanitária;

DECRETA

TITULO í
DISPOSIÇÕES GERAIS

Arí. Io. Fica criado no âmbito do Município de Porto Veiho o Licenciamento Sanitário 
Simplificado por Auto Deciaração e por Auto Avaliação, para os ramos de atividades, produtos ou 
serviços, sujeitos a fiscalização sanitária, nos termos da Lei Municipai n° 1.562 de 29 de dezembro de 
2003 edo Decreto Municipai n"114,143 de 04/03/2016 que classifica o risco sanitário

§1.° O Alvará de saúde e a Licença Sanitária emitidos peto Licenciamento Sanitário 
Simplificado está subordinado a observância da legislação sanitária municipal, estadual e federal, as 
boas práticas desenvolvidas, e informações não condizentes com a legislação em vigor são passíveis de 
sanções legais, cíveis e penais, sem prejuízo da cassação da iicença eventuaímente concedida.

§2°. O Alvará de Saúde e a Licença Sanitária por Auto Deciaração ou por Auto Avaliação 
será cancelado se tiver sido concedido com inobservância de preceitos legais ou regulamentares, ertou 
se ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer deciaração ou de documento apresentado 
para a concessão.

§3L O Licenciamento Sanitário Simplificado por Auto Deciaração ou por Auto Avaliação, 
dar-se-á em ambiente virtuai gerenciado peia Junta Comercial do Elstado - JUCER, quando da abertura, 
aiteração cadastral ou encerramento de empresas, para as atividades relacionadas no CNAE fiscal 
previstas no Decreto Municipai n° 14.143 de 04/03/2016.

§ 4o. Nas alterações contratuais de dados empresariais que envolvam mudança de 
endereço, de área utilizada, de horário de funcionamento, ou de ramo de atividade, a empresa passará 
obrigatoriamente por inspeção sanitária fiscal para verificação das condições higiênicas sanitárias e 
atualização do Cadastro de Vigilância Sanitária -  CIVISA. no prazo de até 03 (três) dias úteis.

§5°, Para a concessão do Alvará de saúde e da Licença Sanitária, considerar-se-á como 
atividade principal aquela atividade relacionada no cartão CNPJ que estiver classificada com o maior 
risco sanitário segundo o Anexo I do Decreto Municipai n° 14.143 de 04/03/2016.

§6°. No Alvará de Saúde e na Licença Sanitária constará o rol das atividades empresariais 
sujeitas a fiscalização sanitária, as observações e as restrições ao funcionamento, independentes de 
serem consideradas atividades principais ou secundárias.

§ T . As taxas relativas ao poder de polícia, dos diversos tipos de licenciamentos 
sanitários, seguirão o estabelecido no Código Tributário do Município.

§ 8o. Caberá ao Departamento de Vigilância Sanitária a conferência das informações
prestadas.

Art. 2". O responsável lega! da empresa deve ficar ciente de que:

I. Deve seguir todas as normas legais que regulamentam a(s) atividade(s) desenvolvida(s);

II. As informações e deciaração prestadas devem ser corretas e verdadeiras;

III. Deve conservar todos os registros das verificações para atestar as informações 
deciaradas junto à Autoridade Sanitária;

IV. Deve estar sempre preparado para a qualquer momento, prestar informações à 
Autoridade Sanitária;

CAPITULO I

DO LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO POR AUTO DECLARAÇAO 
BAIXO RISCO SANITÁRIO

SEÇAOI
DO ALVARÁ DE SAÚDE POR AUTO DECLARAÇÃO

V. Quando for constatado em inspeção fisca! divergência entre as informações prestadas 
em Declaração sobre endereço, área ocupada em ni2 pelo estabelecimento, horário de funcionamento, 
ramo de atividade e consequente risco sanitário, elementos de base de cálculo da faxas, o agente fiscal 
emitira Notificações de Vistoria e Diligência Fiscal para cobrança dc taxas de atualização cadastral e 
Alvará de Saúde. III. Nas atividades empresarias que exigirem responsabilidade técnica para o seu 

funcionamento, o proprietário da empresa deve apresentar:
VI. A renovação dos Alvarás e Licenças deverão ser requeridas, sem a imputação de 

multa, em até 90 (noventa) dias antes de expirar o prazo de validade do alvará do exercício anterior.
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a) Certificado de Regularidade Técnica da empresa junto ao conselho competente;
b) Cópia do Carteira profissional do responsável Técnico;
c) Prova da relação contratual entre o responsável técnico (RT) e a empresa, caso o 

responsável técnico não seja o responsável legal.

Art. 11. A empresa licenciada pelo modo de Licenciamento Sanitário Simplificado por 
Auto Declaração estará sujeita a inspeções sanitárias, a qualquer tempo e sempre que necessário, para 
constatação das condições sanitárias do local.

Art. 12. No Alvará de Saúde por Auto Declaração deverá constar, no mínimo, as 
seguintes informações:

I. Nome da pessoa física ou jurídica a quem for concedido;

II. Endereço do estabelecimento;

III. Área utilizada;
IV. Rol de Atividades registrada no cartão CNPJ com código do CNAE, e classificação de 

Risco Sanitário, somente das atividades sujeitas a fiscalização da vigilância sanitária do Município de 
Porto Velho;

V. Número do Alvará de Saúde;

VI. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

VII. Inscrição Municipal;

VIII. Horário de funcionamento;

IX. Prazo de validade;

X. Nome do Responsável Legal e responsável Técnico;
elo SktemaXI. Código digital para verificação de autenticidade do documento validado pelo Sfeema 

Integrador disponibilizado pela JUCER, /  Ny

SEÇÃO II

DA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE SAÚDE 
POR AUTO DECLARAÇÃO

Art. 13. A renovação do Alvará de Saúde expedido pelo modo de Licenciamento 
Sanitário Simplificado por Auto Declaração, para as atividades classificadas como baixo risco 
sanitário, dar-se-á presencialmente junto ao DVISA ou pelo portal oficial da Prefeitura no sítio 
eletrônico, http://visa.portovelho.ro.gov.br. passando a ser denominada Licença Sanitária.

Art. 14. As empresas classificadas como de baixo risco sanitário, que estiverem em 
situação regular junto ao Departamento de Vigilância Sanitária, ficarão dispensadas de vistoria prévia 
para a renovação do documento, desde que:

a) Requeiram a renovação do Alvará de Saúde ou Licença Sanitária através do 
Licenciamento Sanitário por Auto Declaração;

b) Respondam ao Questionário San itário;
c) Assinem Termos Deciaratórios.

§ 1°. Ao analisar o requerimento levar-se-á em consideração o histórico processual da 
empresa existente nos arquivos do Departamento de Vigilância Sanitária (DVISA).

§ 2o. O prazo máximo para a renovação do Alvará de Saúde será de 10 (dez) dias úteis 
contados a partir da formalização do processo.

Art. 15. O requerimento para renovação via Licenciamento Sanitário Simplificado por 
Auto Declaração deve vir acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certidão atualizada emitida peia JUCER - Junta comercial do estado de Rondônia;
b) Comprovante de endereço da empresa;
c) Certificado de Regularidade Técnica expedida pelo Conselho correspondente, quando 

for o caso específico da atividade;
d) Cópia da carteira Profissional do Responsável Técnico (RT), e prova da relação 

contratual entre RT e empresa, caso o Responsável Técnico não seja o responsável legal;

§ Io. Fica assegurado ao proprietário ou representante legal, se assim o quiser, entregar 
presencialmente ao setor de atendimento do DVISA a documentação acima elencada.

§ 2o. Fica reservado ao Órgão licenciador solicitar a apresentação de outros documentos, 
desde que seja amparado em legislação pertinente e claramente exposta a razão do pedido.

Art. 16. Fica assegurado, ao poder de polícia sanitária, a realização de inspeção sanitária a 
qualquer tempo, sem aviso prévio, para verificação das condições sanitárias iniciais do licenciamento e 
das boas práticas executadas no estabelecimento comercial.

Art. 17, A Licença Sanitária por Auto Declaração terá validade de 1 (um) ano e nela 
deverá constar, no mínimo, as seguintes informações:

I. Nome da pessoa física ou jurídica a quem for concedido;

II. Endereço do estabelecimento;

III. Areá utilizada;
IV. Rol de Atividades registrada no cartão CNPJ, com código do CNAE, e classificação de

Risco Sanitário, somente das atividades sujeitas a fiscalização da vigilância sanitária 
do Município de Porto Velho;

V. Número do Alvará de Saúde;

VI. Cadastro Nacional dc Pessoa Jurídica (CNPJ);

VII. Inscrição Municipal;

VIII. Horário de funcionamento;

IX. Restrições ao funcionamento e condicionantes a serem cumpridas de acordo com a
legislação em vigor;

X. Prazo de validade;

XI. Nome do Responsável Legal e responsável Técnico;

XIÍ. Código digital para verificação de autenticidade do documento validado pelo DVISA.

CAPITULO II

DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO POR AUTO AVALIAÇÃO
MÉDIO RISCO SANITÁRIO

SEÇÃO I
DO ALVARÁ DE SAÚDE POR AUTO AVALIAÇÃO

Art. 18. O Licenciamento Sanitário Simplificado por Auto Avaliação é uma modalidade de 
concessão de Alvará de Saúde ou de Licença Sanitária, com certificação digital, concedida ao 
interessado para exercer atividades empresariais, prestação de serviços ou comercialização de produtos 
de interesse da saúde sujeitos a fiscalização sanitária, considerados de médio risco sanitário, conforme 
o Anexo I do Decreto Municipal n° 14.143 de 04/03/2016. Podendo usufruir desta modalidade as 
empresas:

I. Recém-criadas dentro do ambiente virtual gerenciado pela JUCER;

H, Empresas já regularmente cadastrada no Departamento de Vigilância Sanitária
(DVISA).

§1°. Concluído os procedimentos de constituição da empresa no ambiente virtual da 
JUCER, a empresa deverá requerer o licenciamento para os ramos de atividades sujeitas a fiscalização 
sanitária.

§ 2o. Esta modalidade de licenciamento consiste no auto preenchimento de:

a) Check List de Auto Avaliação Sanitária específico para o ramo de atividade;

b) Termo Declaratório de Responsabilidade, e

c) Apresentação de documentos técnicos.

§ 3o. As informações prestadas no Check List e nos documentos apresentados serão 
analisadas pelo corpo técnico da vigilância Sanitária, se aprovadas, será concedido à empresa o Alvará 
de Saúde por Auto Avaliação, sem prévia vistoria fiscal sanitária.

§ 4o. Após a emissão do Alvará de Saúde, o estabelecimento passará obrigatoriamente por 
inspeção sanitária em até 45 dias úteis, para confirmação das informações constantes no Check List de 
Auto Avaliação Sanitária.

§ 5a. A classificação do risco sanitário da empresa para fins de licenciamento, levará em 
consideração as atividades principais e secundárias registradas tio cartão CNPJ nos termos do § 4o do 
artigo Io deste Decreto.

Art. 19. No ambiente virtual gerenciado pela JUCER, ou outra que vier a substituí-lo, o 
Departamento de Vigilância Sanitária:

í. Informará os documentos complementares necessários ao licenciamento;

II. Comunicará pendências existentes no licenciamento;

III. Disponibilizará as D.A.Ms das taxas pertinentes ao licenciamento para pá^mento; e

IV. Expedirá o Alvará de Saúde por Auto Avaliação.

Art. 20. As empresas classificados como atividades de médio risco sanitário, conforme 
disposto no Anexo I do Decreto Municipal n° 14.143 de 04/03/2016, preencherão Check List de Auto 
Avaliação Sanitária conforme ramo de atividade, prestando informações técnicas e gerenciais, que 
serão analisados pelo corpo técnico da Vigilância Sanitária.

Parágrafo Único. As informações técnicas e gerenciais, prestadas pelo declarante, e alvo 
de avaliação, citadas no caput, contemplarão aos seguintes componentes:

I. normas legais e regulainentadoras para a(s) atividade(s)Atendimento às 
desenvolvida(s);

li. Recursos humanos compatíveis com a complexidade da(s) atividade(s) 
desenvolvida(s);

II!. Qualificação adequada dos profissionais e responsáveis técnicos, com habilitação 
compatível com a área de atuação;

IV. Estrutura física básica capaz de assegurar a execução coerente das atividades 
desenvolvidas:

V. Existência e observância de rotinas e procedimentos documentados e aplicados;
VI. Gerenciamento de Risco;
VII. Gerenciamento de Recursos;
VLII. Gerenciamento de Tecnologias;
IX. Controle de Infecções

Art. 21. Ao requerer, no portal da JUCER, o Alvará de Saúde por Auto Avaliação o 
proprietário ou representante lega! deverá apresentar:

I. Check List dc Auto Avaliação Sanitária preenchido de acordo com o ramo de atividade 
específico, anexado em arquivo PDF ao portal da JUCER. Os Check List’s estarão disponíveis para 
download no portal da JUCER e no porta! do DVISA - http://visa.portovelho.ro.gov.br.

II. Ato Declaratório firmado pelo proprietário e responsável técnico da empresa de:

a) Conhecimento da legislação específica para o desenvolvimento da atividade em 
licenciamento;

b) Compromisso de realizar as adequações necessárias;
c) Apresentar o Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padrões (POPs), e 

outros quando for o caso:
d) Ciência que o estabelecimento passará por inspeção sanitária em horário de 

funcionamento da atividade a qualquer tempo e quantas vezes se fizerem necessárias no 
horário de funcionamento.

III. Nas atividades empresariais que exigirem Responsável Técnico para funcionamento, o 
proprietário da empresa deve apresentar:
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a) Certificado de Regularidade Técnica da empresa junto ao conselho competente;
b) Cópia do Carteira profissional do responsável Técnico;
c) Prova da relação contratual entre o responsável técnico (RT) e a empresa, caso o 

responsável técnico não seja o responsável legal.

Parágrafo Único. O Responsável Técnico (RT) responderá solidariamente com o 
proprietário da empresa pelas desconformidades e infrações sanitárias que colocarem em risco a saúde 
de terceiros, e o Departamento de Vigilância Sanitária informará ao conselho de classe do RT para 
providências cabíveis.

Art. 22. Ao receber o requerimento para a concessão do Alvará de Saúde em ambiente 
virtual gerenciado peia JUCER, o Departamento de vigilância Sanitária -  DV1SA expedirá a taxa 
relativa ao licenciamento e avaliará os documentos apresentados.

Art. 23. O Alvará de Saúde por Auto Avaliação será emitido após parecer favorável de 
membro da equipe técnica da Vigilância Sanitária Municipal quanto a documentação^aéresentada, e 
comprovação do pagamento da taxa devida pelo licenciamento. s '  \

§ Io. Na hipótese de haver pendências documentais para a emissão do Alvará, a empresa 
terá o prazo de até 03 úteis para apresentar a documentação pendente, sob pena de indeferimento.

§ 2°. O Alvará de Saúde por Auto Avaliação será emitido via portal gerenciado pela 
JUCER, e ficará disponível para impressão.

Art. 24. O Manual de Boas Práticas e os POP's (Procedimentos Operacionais Padrão) 
deverão ser apresentados junto ao DVISA, em um prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão do 
Alvará de Saúde, impresso, encadernado, assinado pelo Responsável Técnico ou pelo responsável pela 
elaboração, e seu conteúdo deverá estar de acordo com os procedimentos realizados no 
estabelecimento, e será submetido a análise do corpo técnico do DVISA.

Art. 25. Após a emissão do Alvará de Saúde por Auto Avaliação, dentro do horário 
comercial, fica reservado ao DVISA a realização de inspeção sanitária a qualquer tempo para 
verificação de dados fiscais e das condições sanitárias declaradas, bem como das boas práticas 
executadas no estabelecimento comercial.

Art. 26. Todas as informações relacionadas ao licenciamento, o ro! de documentos 
necessário por ramo de atividade, os formulários e Check List necessários para o Licenciamento 
Sanitário Simplificado por auto Avaliação estarão disponíveis no porta! da Prefeitura do Município de 
Porto Velho, na página do Departamento de Vigilância Sanitária - http://visa.portovellio.ro.gov.br

SEÇAO II
DA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE SAÚDE 

POR AUTO AVALIAÇÃO

Art. 27. A renovação do Alvará de Saúde por Auto Avaliação , para as atividades 
classificadas como de médio risco sanitário, dar-se-á presencialmente junto ao Departamento de 
Vigilância Sanitária ou pelo portal oficial da Prefeitura no sítio eletrônico do DVISA, 
http://visa.portovelho.ro.gov.br. passando a ser denominada "Licença Sanitária por Auto Avaliação".

§ 1°. A Licença Sanitária por Auto Avaliação será requerida por ocasião da:

a) Renovação do Alvará de Saúde por Auto Avaliação; ou

b) Renovação da Licença Sanitária por Auto Avaliação.

§ 2o. Esta modalidade de licenciamento consiste no auto preenchimento de:

a) Check List de Auto Avaliação Sanitária específico para o ramo de atividade;

b) Termo Declaratório de Responsabilidade, e

c) Apresentação de documentos técnicos.

§ 3o. As empresas classificadas como de médio risco sanitário ficam dispensados de 
vistoria fiscal prévia para concessão da Licença Sanitária por Auto Avaliação.

§ 4o. Após a emissão da Licença Sanitária, o estabelecimento passará obrigatoriamente por 
vistoria fiscal em até 30 (trinta) dias úteis, para confirmação das informações constantes no Check List 
de Auto Avaliação, para verificação de dados fiscais e das condições higiênicas sanitárias declaradas, 
bem como das boas práticas executadas no estabelecimento comercial.

§ 5o. A classificação do risco sanitário da empresa para fins de licenciamento, levará em 
consideração as atividades principais e secundárias registradas no cartão CNPJ nos termos do § 4o do 
artigo Io deste Decreto.

Art. 28, Estarão disponíveis em ambiente virtual do Departamento de Vigilância Sanitária 
do Município http://visa.noitovelho.ro.gov.br o requerimento para a obtenção da Licença Sanitária por 
Auto Avaliação, os Check List de Auto Avaliação e os documentos necessários ao pleito, os quais 
poderão ser enviados digitalizados ou em PDF via web ou fisicamente entregues juntVaõ setor de 
atendimento do DVISA. \

Art. 29. Os responsáveis por estabelecimentos classificados como atividade de médio risco 
sanitário conforme ANEXO 1 do Decreto Municipal n° 14.143 de 04/03/2016, em situação regular 
junto ao DVISA deverão requerer a renovação por Auto Declaração ou por Auto Inspeção, devendo 
apresentar os seguintes documentos:

I. Requerimento de Licenciamento Sanitário por Auto Inspeção devidamente preenchido;

II. Certidão atualizada emitida pela Junta Comerciai;

III. Croqui de localização da empresa;
IV. Certificado de Regularidade Técnica da Empresa expedida pelo Conselho 

correspondente, quando for o caso específico da atividade;
V. Cópia da carteira Profissional do Responsável Técnico (RT), e prova da relação 

contratual entre RT e empresa, caso o RT não seja o responsável legal;
VI. Check List de Auto Avaliação Sanitária preenchido, datado e assinado pelo requerente 

conforme ramo de atividade;
VIL Ato Declaratório devidamente preenchido;

VIII. Procedimentos Operacionais Padrões(POP's) caso tenha passado por revisões;

IX. Planilha de Registro, preenchida e atualizada, discriminando os procedimentos, 
frequência, responsável, conforme estabelecido no Manuai de Boas Práticas;

X. Manual de boas Práticas atualizado e assinado por Responsável Técnico, quando 
exigido por atividade específica;

XI. Manual de boas práticas atualizado, elaborado por pessoa habilitada.

Parágrafo Único. Ao analisar o requerimento levar-se-á em consideração o histórico 
processual da empresa existente nos arquivos do Departamento de Vigilância Sanitária - DVISA.

Art. 30. Após a entrega da documentação, do Check List de Auto Avaliação Sanitária, e do 
comprovante de pagamento da taxa, o corpo técnico do DVISA terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
utéis para avaliar os documentos apresentados.

§ Io. Na hipótese de haver pendências documentais para emissão da Licença Sanitária por 
Auto Inspeção, a empresa terá o prazo de até 10 dias úteis para apresentar a documentação pendente, 
sob pena de indeferimento do pleito, e aplicação das sanções legais.

§ 2o. O Manual de Boas Práticas e os POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) que 
passaram por revisões, deverão ser apresentados junto ao DVISA, impresso, encadernado, assinado 
pelo Responsável Técnico ou pelo responsável pela elaboração, e seu conteúdo deverá estar de acordo 
com os procedimentos realizados no estabelecimento, e será submetido a análise do corpo técnico do 
DVISA.

§ 3o. A Licença Sanitária por Auto Avaliação será emitida após parecer favorável do corpo 
técnico do DVISA quanto a documentação apresentada.

Art. 31. O Responsável 'Técnico (RT) responderá solidariamente com o proprietário da 
empresa pelas desconformidades c infrações sanitárias que colocarem em risco a saúde de terceiros, e o 
DVISA informará ao conselho de classe do RT para providências cabíveis.

Art. 32. Na Licença Sanitária por Auto Avaliação deverá constar, no mínimo, as seguintes 
informações:

I. Nome da pessoa física ou jurídica a quem for concedido;

II. Endereço do estabelecimento;

III. Área utilizada: >
!V. Rol de Atividades registrada no cartão CNPJ. com código do CNAE, e classificação de 

Risco Sanitário, somente das atividades sujeitas a fiscalização da vigilância sanitári^do oJunicípio de 
Porto Velho; /  \

V. Número do Alvará de Saúde;

VI. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

VII. inscrição Municipal;

VIII. Horário de funcionamento;
IX. Restrições ao funcionamento e as condicionantes a serem cumpridas de acordo com a 

legislação em vigor;

X. Prazo de validade;

XI. Nome do Responsável Legal e do responsável Técnico;
XII. Código digital para verificação de autenticidade do documento validado pelo DVISA.

CAPITULO III 

SEÇÃO í

DAS VISTORIAS E INSPEÇÕES FISCAIS SANITÁRIAS

Art. 33. O Departamento de Vigilância Sanitária no exercício de suas funções 
institucionais e objetivando resguardar o interesse público, o cumprimento do Termo Declaratório 
assinado e assegurar a veracidade das informações prestadas pelo proprietário e previsto neste Decreto, 
designará equipe fiscal sanitária para realizar vistoria e inspeção fiscal:

a) A qualquer tempo e sempre que a empresa ou local for objeto de denúncia pública;

b) A qualquer tempo para verificação dos Check List de Auto Avaliação, dos lermos 
Declaratórios, registros, POP's e manuais de boas práticas.

c) Em 10% das empresas cadastradas no DVISA classificada como de Baixo Risco 
Sanitário segundo Anexo 1 do Decreto Municipal 14.143 de 04/03/2016 a título de monitoramento de 
qualidade de produtos e serviços prestados.

d) Em todas as empresas que tiveram ramos de atividades classificados como de Alto e 
Médio risco sanitário nos termos do Decreto Municipal 14.143 de 04/03/2016.

Art. 34. A autoridade sanitária terá acesso a todos os ambientes da empresa, bem como 
toda a documentação inerente ao exercício da atividade, com o propósito de desempenhar suas 
atribuições funcionais.

Art. 35. As empresas que desenvolverem suas atividades em residências estarão sujeitas às 
diligências fiscais que se fizerem necessárias ao adequado exercício do poder de polícia, desde que 
ocorram dentro do horário de funcionamento da atividade.

Parágrafo Único. O espaço residencial destinado ao exercício de atividade empresarial 
deve estar claramente delimitado, conforme estabelecido no Art. 3o deste Regulamento, de forma que a 
autoridade fiscal não seja constrangida pela necessidade de adentrar em área estritamente residencial.

Art. 36. Toda empresa ou profissional liberal que utilizar veículos para entrega de 
produtos ou para a prestação de serviços, independente da sua classificação de risco sanitário, fica 
obrigada a submeter o veículo a inspeção para obtenção do Certificado de Inspeção Sanitária de 
veículo e transporte -  CISVT.

Art. 37. Fica assegurado ao Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária, mediante 
constatações agravantes detectadas em inspeção sanitária e registradas em Relatório Fiscal 
Circunstanciado, solicitar revisão da classificação de risco sanitário da empresa nos tenmos do Art. 9o 
do Decreto 14.143 de 04/03/2016, e proceder a imediata interdição do local comXpncomitantc 
apreensão do Alvará de Saúde on da Licença Sanitária.
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Art. 38. Quando for constatado divergências entre o horário de funcionamento, a 

metragem de área ocupada e o grau de risco sanitário declarado nas peças iniciais do licenciamento 
sanitário e praticado pela empresa, o agente fiscal responsável pela ação emitirá a Notificação 
Tributária de Lançamento Fiscal do CVISAe a Notificação de Vistoria e Diligência Fiscal de Alvará de 
Saúde, dando ciência ao proprietário da cobrança das laxas para atualização do Cadastro de vigilância 
Sanitária e Alvará de Saúde.

A rt .  39. O Fiscal de Vigilância Sanitária em pleno exercício de suas atribuições e 
responsável pela ação fiscal sanitária, conforme o caso e o agravante a saúde pública, poderá 
amparado no Código de Defesa Sanitária do Município e em legislações sanitárias pertinentes, lavrar 
os seguintes documentos:

a) Termo de Notificação com registro das irregularidades e prazos para cumprimento;
b) Termo de apreensão do Alvará de Saúde ou da Licença Sanitária;
c) Termo de Interdição de Estabelecimento;
d) Relatório Fiscal Circunstanciado devidamente fundamentado e com fotos, 

recomendando abertura de processo administrativo de cassação do Alvará ou Licença já expedida.
§ Io. Os documentos citados nas alíneas a, b. e c deste Artigo deverão estar 

obrigatoriamente fundamentados na legislação sanitária vigente, preenchido em todos os seus campos 
sem rasuras, e anexados ao processo administrativo da empresa.

§ 2°. O Relatório Fiscal Circunstanciado deve estar fundamentado na legislação, retratar a 
situação sanitária encontrada, os fatos agravantes, os fatos atenuantes, registrando em fotos as 
desconformidades encontradas com a maior precisão e clareza possível.

§ 3o. Agente fiscal Sanitário, somente poderá desinterditar empresa licenciada nos termos 
deste regulamento, se esta houver cumprido todas as exigências sanitárias e dado entrada em novo 
requerimento solicitando licenciamento sanitário acompanhado dos documentos exigíveis, sob pena de 
ser responsabilizado e penalizado conforme disposto no Estatuto do Servidor.

SEÇAO I I

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

Art. 40. As infrações de natureza sanitária serão punidas administrativamente, individual 
ou cumulativamente, com uma ou mais das penalidades seguintes, independente de Ordem gradativa e 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, civis e criminais, conforme estabelecido no artigo 55 da Lei 
1,562 de 2003.

I. Advertência;

II. Multa;

III. Apreensão;

IV. Inutilização de bens e produtos apreendidos;

V. Suspensão de vendas e/ou fabricação de produtos;
VI. Propor cancelamento de registro de produtos e/ou da Autorização de Funcionamento 

junto ao Órgão Federal ou Estadual competente;

Vil. Interdição parcial ou total do estabelecimento e/ou produto;

VIII. Cassação do alvará de autorização sanitária.

Art. 41. São circunstância Atenuantes nos termos do artigo 58 da Lei 1.562 de 2003:

I. A ação ou omissão do infrator não ter sido determinante para a consumação do evento;

II. A errada compreensão ou o desconhecimento da norma sanitária;

i II. O infrator, por espontânea vontade, procurar reparar ou minorar as consequências do 
fato ilícito sanitário que lhe for imputado;

IV. Ser o infrator, primário;
Art. 42. São circunstâncias agravantes nos lermos do artigo 59 da Lei 1.562 de 2003:

I. Ter o infrator dado causa a infração, por ação ou omissão, com dolo, ainda que eventual, 
fraude ou má-fé;

II. Ter o infrator cometido à infração para obter vantagem pecuniária para si ou para
outrem;

III. Ter a infração consequências graves à saúde da população.
Parágrafo único. Considera-se consequência grave à saúde da população para os efeitos 

desta lei, a infração que potencialmente poderia levar qualquer cidadão, individual ou coletivamente a 
ter alterações em seu estado físico ou psíquico, temporária ou permanente.

Art. 43. As empresas contempladas com o Licenciamento Sanitário Simplificado poderão 
ter o Alvará de Saúde ou a Licença Sanitária cassada quando:

a) Alterar o ramo de atividade para o qual foi licenciado sem comunicar ao Órgão 
licenciador;

b) For constatado situação de risco iminente à saúde de terceiros;
c) Reincidente descumprímento das determinações das autoridades sanitárias;
d) Inexatidão de qualquer declaração ou de documentação exigidas para a concessão;
e) Descumprir as condicionantes e as restrições expressas no Alvará de Saúde ou Licença 

Sanitária.
f) Ocorrerem infrações às legislações sanitárias.

Parágrafo Único. A constatação de qualquer discrepância entre o informado pelo 
requerente e a realidade existente no estabelecimento, e ainda a infringêncía de qualquer das alíneas 
contidas neste artigo, sujeitará o infrator às penalidades e sanções previstas na legislação vigente, 
levando-se em conta a gravidade do caso,

Art. 44. Quando detectada as infrações constantes no artigo 45 deste Decreto, os agentes 
fiscais iniciarão os procedimentos administrativos de cassação do licenciamento sanitário com a 
lavratura e juntada dos seguintes termos:

I. Termo de apreensão do Alvará ou da Licença Sanitária;

II. Termo de Interdição de Estabelecimento;

III. Relatório Circunstancial;

IV. Parecer opinativo; e

V. Termo de cassação.

§ J°. A p ó s ju n ta d a  d o s  d o c u m e n to s  fisca is  c ita d o s  n os in c iso s 1, li e  III, a  c h e fia  fiscal 
im ed ia ta  e m itirá  p a recer o p in a tiv o  q u a n to  a cassação  e  en ca m in h a rá  a d ireção  d o  D ep artam en to  de  
v ig ilân c ia  S an itá ria  p ara  d ec isão  superio r.

§ 2o A d ec isão  d o  d ire to r  d o  D ep artam en to  d ev erá  se r su b m e tid a  a  h o m o lo g ação  do  
S ec re tário  M u nic ipa l de  Saúde.

§ 3°. A d ec isão  m o n o crá tica , re sp e itad o  o  d ire ito  ao  c o n tra d itó rio  e s tab e le c id o  nas 
leg is laçõ es v ig en te s , será ju lg a d a  em  g rau  de  recu rso  em  in stân c ia  su p e rio r d en tro  do  M u n ic íp io  de 
P orto  Velho.

§ 4°. A o  final do  p ro cesso  ad m in is tra tiv o , e h av en d o  d ec isão  pela  c assação  do  A lv a rá  de 
S aúde  ou L icen ça  S an itá ria , será  em itid o  T erm o  d e  C assação  a ss in ad o  p e lo  d ire to r  do  d ep artam en to  e 
p e lo  S ec re tário  de S aú d e  co n fo rm e  an ex o  d este  D ecre to  e, p u b licad o  no  D iá rio  O fic ia l do  M u n ic íp io  e 
dad o  c iê n c ia  ao  p ro p rie tá rio  da  e m p resa  reco rren te . ,

A r t .  45. A ap reen são  do  A lvará  ou  L icen ça  S an itá ria , a ca rre ta rá  a  in te rd irão  su m ária  d o  
estab e lec im en to , que  a ssim  p e rm an ece rá  até  a  co m p le ta  reg u la rização  da  em p re js ju '" '^

A r t .  46. O  re sp o n sáv e l legal p e la  em p resa  q u e  tiv e r seu A lvará  o u  L icença  S an itá ria  
cassad a , fica  su je ito  a  to d as  as p en a lid ad es  c iv is , p e n a is  e  a d m in is tra tiv as  cab ív e is .

P a rá g ra fo  Ú n ico . O  R esp o n sáv e l T écn ico  da  em p re sa  que  t iv e r  o  A lv a rá  de  S aú d e  ou  a  
L icen ça  S an itá ria  cassad a  po r c o lo c a r em  risco  a saú d e  de te rce iro s, re sp o n d erá  so lid ariam en te  com  o 
p ro p rie tá rio , e  o  D V 1SA  in fo rm ará  ao  c o n se lh o  d e  c lasse  do  RT para  p ro v id ên c ia s  cab íveis.

A r t .  47. A  cassação  e a  in te rd ição  m en c io n ad as  n esta  seção  não ex cluem  a ap licação  das 
p en alid ad es p ecu n iária s  p rev is tas  nos incisos d o  a rtig o  56  da  L ei M u n ic ip a l n0. 1.562 d e  2003 .

S E Ç A O  III

D O S  P R O C E D IM E N T O S  A D M IN IS T R A T IV O S  PA R A  C A S S A Ç Ã O  N O  
L IC E N C IA M E N T O  S A N IT Á R IO  S IM P L IF IC A D O

A r t .  48 . Q u an d o  co n sta tad o  que  a em p resa  ex erce  a tiv id ad e  não e le n ca d a  no rol de  
a tiv id ad es c o n stan te  no  C N P J, a  au to rid ad e  fisca l d e v e rá  p ro ced e r a  ap reen são  da a u to rização  san itá ria , 
a  in te rd ição  do e s tab e lec im en to  reg is tran d o  o s  fa to s  no  R e la tó rio  F iscal C ircu n s tan c iad o , fazen d o  em  
segu ida  ju n ta d a  do s d o cu m en to s  ao s au to s p ro cessu a is  que  d eram  o rigem  ao  licen ciam en to  e  in ic iando  
os rito s  a d m in is tra tiv o  q u e  p o d e rão  re su lta r  n a  cassação  do  A lvará  de S aúde  o u  L icen ça  San itá ria .

§ Io, T erm o de A p reen são  é o  d o cu m en to  on d e  o  ag en te  fiscal fa rá  o  co n fisco  d o  A lv a rá  ou 
L icen ça  S an itá ria  e m itid a  pelo  DV 1SA.

g 2 o. T erm o  de  In terd ição  é o  d o cu m en to  o n d e  d ev erá  co n sta r  to d o s  os fa to s  e fu n d am en to s 
q u e  levaram  a  in te rd ição  d o  e stab e lec im en to , g a ran tid o  o  d ire ito  do  co n trad itó rio  e da  a m p la  defesa .

g 3o. O  R e la tó rio  F iscal C ircu n s tan c iad o  dev e  e s ta r  fu n d am en tad o  na  leg islação , re tra ta r  a 
situ ação  san itá ria  e n co n trad a , o s  fa to s  ag rav an te s , os fa tos a ten u an tes , reg is tran d o  em  fo tos as 
d e sco n fo rm id ad es  en co n trad as  com  a m aio r p rec isão  e c la reza  possíve l.

§ 4 o. O s T erm o s ac im a  m en c io n ad o s  n este  a rtig o  d ev erão  se r lav rad o s no local em  q u e  fo r 
v e rif icad a  a irreg u la rid ad e  p e la  au to rid ad e  san itá ria  q u e  a h o u v e r c o n sta tad o , d ev en d o  conter:

I. O  n o m e d a  p esso a  física , ju r íd ic a , ou  d a  e n tid ad e  au tu ad a , razão  soc ia l, e sp ec if ican d o  
ram o d e  a tiv id ad e  com  o có d ig o  d o  C N A E , e  o  seu  en d ere ço  co m p le to ;

II. O s d isp o sitiv o s  leg a is in fring idos;
III. A s irreg u larid ad es e d e sco n fo rm id ad es  san itá ria s  en co n trad as;
IV. C a rim b o  co m  o n o m e, m atrícu la  e  carg o  leg ív e is d o  A g en te  F iscal q u e  ex p ed iu  o  te rm o  

e  sua assin a tu ra ;
VI. A a ss in a tu ra  do  re sp o n sáv e l pe lo  e stab e lec im en to , ou, na su a  au sên c ia , d e  seu  

rep re se n tan te  legal ou  preposto . Em  caso  de  recu sa , a  c o n sig n ação  d e ssa  c irc u n stân c ia  e  a  a ssin a tu ra  de  
d u as te s tem u n h as , q u an d o  p o ss ív e l.

§ 5o. O s T erm os se rão  lav rad o s em  trê s  v ias , d e s tin a n d o -se  a  p rim e ira  ao  au tu ad o , a 
seg u n d a  à  fo rm alização  d o  p ro cesso  e  a te rc e ira  fica rá  p a ra  c o n tro le  d a  au to rid ad e  san itá ria .

§ 6o. A p ó s a lav ra tu ra  d o s  T erm os, os m esm o s d ev erão  se r  a n ex ad o s  aos au to s d a  em presa , 
ju n ta m en te  com  o  R e la tó rio  F isca l C ircu n s tan c iad o .

A r t .  49. O  infrator, p ro p rie tá rio  da em p re sa  o u  seu  rep re sen tan te  legal, p o d e rá  p ro to co la r 
p o r  escrito , ju n to  ao  D e p artam en to  de V ig ilân c ia  S an itá ria , im p u g n ação  ao  a to  fiscal n o  p razo  de 15 
(q u in ze ) d ias , co n tad o s a  p a rtir  d e  su a  c iência .

§ Io. A  im p u g n ação  d ev erá  aco m p an h a r de  có p ias  d e  d o cu m en to s que id en tifiq u em  a 
pessoa  f ís ica  o u  ju r íd ic a  au tu ad a , sob  pen a  de  indefe rim en to .

g 2o. O  T erm o  de  A p reen são  e  o  T erm o  d e  In terd ição  se rão  ex am in ad o s  q u an to  a o s  seus 
asp ec to s fo rm ais.

§ 3°. O  p razo  m en c io n ad o  no c ap u t d este  a rtig o  será  c o n tad o  em  d ias  co rrid o s , e x c lu íd o s  
p a ra  e s te s  fins o  p rim e iro  d ia  d a d o  com o c iên c ia  do  in te ressad o  e  in c lu íd o  o  d ia  d o  ven cim g p to .

g 4o, O  in fra to r se rá  in tim ad o  d e  to d o s os a to s  p ra ticad o s  no  p ro cesso  a d m in is tra tiv o , 
p e sso a lm en te  o u  p o d en d o  se  d á  a trav és  d e  carta  reg is trad a  com  o d ev id o  p ro to co lo  d e  rec ib o , ou  a in d a  
a través de  p u b licação  q u an d o  revel.

g 5“. O  receb im en to  d a  im p u g n ação  não te rá  e fe ito  su sp en siv o .

A r t .  50 . D eco rrid o  o  p razo  de  im p u g n ação , sem  que  o  co n trib u in te  ten h a  se  m an ifes tad o , 
será  e le  co n sid e ra d o  revel, p ro ferin d o  a  au to rid ad e  m o n o c rá tic a  d ec isão  de  p lano.

A rt. 51 . A pós o  trân s ito  em  ju lgado  d a  d e c isã o  a d m in is tra tiv a  d e n eg a tó ria  a cassação  d o  
A lvará  de  S aú d e  ou d a  L icen ça  S an itá ria  se rá  in fo rm ad a  n o  p o rta l v irtu a l d a  JU C E R  e no po rtal do  do  
D ep artam en to  de  V ig ilân c ia  S an itá ria  d o  M u n ic íp io  h ttp ;//v isa .D ortovelho .ro .uov .br

A rt. 52 . A em p resa  ou  in stitu ição  q u e  tiver su a  co n cessão  sa n itá ria  c assad a  só  poderá  
v o lta r  a  fu n c io n ar, ap ó s passa r p o r nov o  lic en c iam en to  san itá rio  e e s tiv e r  d e  p o sse  d o  A lv a rá  de  Saúde  
ou  L icença  San itá ria .

A r t .  53. A s a tiv id ad es su je ita s  ao  L icen c iam en to  S an itá rio  c o n stan te  do  A N E X O  1 do  
D ecre to  14.143 d e  0 4 /0 3 /2 0 1 6 , p o d e rão  ser m o d ific ad a s  a  q u a lq u e r te m p o  pela  A d m in is tração  
M u n ic ipa l, e p ro d u z irão  e fe ito s  lega is n este  R eg u lam en to .

A r t .  54. A  a d m in is tração  a trav és  do  ó rg ão  de lic en c iam en to  san itá rio  te rá  o  p razo  de 30 
d ias , ap ó s  p u b licação , p a ra  p ro m o v er os m eio s d e  e x ec u çã o  d es te  reg u lam en to .

M A U I -

M I  R  I O

F R A S U L

ÇS DF. S O U Z A
tu rad o r-G era l

D O M IN G O S  SA V I
Secret;

A N E X O S :

I - R E Q U E R IM E N T O  D E L IC E N C IA M E N T O  S A N IT Á R IO  S IM P L IF IC A D O ;

II - R O L  D E C H E C K  L IST  DE A U T O  A V A L IA Ç Ã O  S A N IT Á R IA  PARA A T IV ID A D E S  D E  M É D IO  
R IS C O  S A N IT Á R IO ;

III -  T E R M O  D E C A S S A Ç Ã O  D E  D O C U M E N T O  S A N IT Á R IO .
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ANEXO I -  Decreto n° 1 4 .3  2 7 / 2 016

P refeitu ra  M unic ipa l d e  Porto Y'e!ho 
S ecre taria  M unicipal de  S aúde - SEM USA

D epurlainen to  M unicipal de V iuilância S an itá ria  - DVISA

TIPO DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO
LICENÇA SANITARIA SIMPLIFICADALICENÇA SANITÁRIA SIMPLIFICADA 

POR AUTO DECLARAÇÃO POR AUTO INSPEÇÃO

CNES {Estabelecimento de Saúde):Inscrição Municipal:

P on to  de  R e fe rê n c ia  d o  E nde reço :

M u n ic ip io /D is tr itoB a irro :

Obs. É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS

Porto Velho,

Recjuerente/Representante Legal 
(Assinatura por extenso)

Obs : É OBRIGATORIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS

A N t A U  i  u e c r e io  r r  ^  
S e rv iç o  T e rce irizado

S IM  {  ) N Â O  ( )

T ipo  d e  S e rv iço  te rce ir iza d o

1 -

R a zã o  S o c ia l da E m p re sa  P re s ta d o ra  de  S e rv iço  te rce ir iza d o

1

2  - 2

R E L A C IO N A R  O N O M E  DE T O D A S  A S  E M P R E S A S  P R E S T A D O R A S  DE 
S E R V IÇ O S

E n d e re ço  da  te rce irizada : 

1 -

A LV A R A  DE S A U D E  D A  T E R C E IR IZ A D A

N°

2 -  .
N°

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: CPF

RG; i Órgão Expedidor: Data Expedição:

Endereço Completo Complemento

E-mail: Telefones:

DADOS DÒ RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome:

Formação Acadêmica: jCPF. Registro no Conselho: CNES

Endereço: Telefones para contato:

RG: Órgão Expedidor Email:

H o rá rio  d e  F u n c io n a m e n to : F o n e / fixo  e  c e lu la r E m a il

L is ta  de  A tiv íd a d e (s ) O b je to  d o  L ice n c ia m e n to ; C ó d ig o  C N A E : R tS C O  S A N IT A R IO :

R E L A C IO N A R  T O D A S  A S  A T IV ID A D E  O B J E T O S  S O C IA L  D A  
E M P R E S A

INSERIR CODIGO 
CNAE DA 

ATIVIDADE

CLASSIFICAR RISCO 
DA ATIVIDADE 

CONFORME ANEXO I 
IX) DECRETO 14.] 43 DE 

2016

ANEXO II DO DECRETO N° 14 .327/20 16

LICENCIAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO POR AUTO AVALIAÇÃO 
ROL DE ATIVIDADES DE MÉDIO RISCO SANITÁRIO SUBMETIDOS AO PREENCHIMENTO 

DE CHECK LIST DE AUTO AVALIAÇÃO SANITÁRIA

SUBCLASSE
CNAE

ATIVIDADE DE RISCO SANITÁRIO MÉDIO DE COMPETÊNCIA DO DVISA 
CONFORME ANEXO I DO DECRETO 14.143 DE 04/03/2016

1033-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
1064-3/00 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais
1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto
1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado
1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas
1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
3250-7/09 Serviço de laboratório óptico
3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos
4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/04 Comércio atacadisia de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes

4637-1/99
Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645-1/01
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade 
de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente Com interesse em produtos descartáveis e de Óticas.

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico- 
hospitalar; partes e peças

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos aiimentjcios
4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios

4729-6/99
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticas homeopáticos
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica
4790-3 Comércio Ambulante e Outros tipos de Comércio Varejistas
4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
5320-2/02 Serviços de entrega rápida
5510-8/01 Hotéis
5510-8/03 Motéis
5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais
5590-6/03 Pensões (alojamento)
5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente
5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação
5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
7120-1/00 Testes e análises técnicas
7500-1/00 Atividades veterinárias
7729-2/03 Aluguel de material médico
7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8230-0/02 Casas de festas e eventos
8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato
8531-7/00 Educação superior - graduação
8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação
8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão
8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico
8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
8622-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância 
magnética

8640-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

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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8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos

8640-2/99
Atividades de serviços de complementaçâo diagnóstica e terapêutica não especificadas 
anteriormente

8650-0/01 Atividades de enfermagem
8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
8690-9/03 Atividades de acupuntura
8690-9/04 Atividades de podologia
8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos
8712-3/00 Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

8730-1/99
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não 
especificadas anteriormente

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares
9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
9601-7/02 Tinturarias
9602-5/01 Cabeieireiros, manicure e pedicure
9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM

EXTRATO N° 351/PGM/2016 - (LEI FEDERAL N°. 8.666/93)
PROCESSO N.°07.00210-035/2013 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/ SEMAD 
CO NTRATADO : EM PRESA COLUMBIA SEGURANÇA E VIG ILÂNCIA 
PATRIMONIAL LTDA
ESPÉCIE: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 127/PGM/2013 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo, formalizar a rescisão amigável 
do Contrato n° 127/PGM/2013, conforme dispõe o art. 79, inciso II, §1° da Lei nc 
8.666/93, por acordo entre as partes, preservando-se os interesses da 
Administração Pública, a contar a partir da assinatura.

O Contratante (Município) procedeu ao levantamento técnico de todos os 
quantitativos a serem pagos em decorrência da contratação ora rescindida, 
oportunidade em que reconhece e certifica o valor de R$ 119.480,24 (Cento e 
dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), referente
a repactuação do valor contratual, período de 01.03.2016 a 31.03.2016, que
será efetivado o pagamento até 30 (trinta) dias úteis, contando a partir da
publicação do extrato no Diário Oficial do Município/D.O.M.

Porto Velho, 18 de outubro de 2016.

Responsável pelo Extrato

MARIA DO ROSÁRIO S. GUIMARÃES 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO 

SUBPROCURADORA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ACÓRDÃO N°. 018/2016/CRF/PMPV

SESSÃO ORDINÁRIA N° 0044/2016/CRF/PMPV

RECURSO VOLUNTÁRIO N° 011/2016/CRF/PMPV

AUTO DE INFRAÇÃO N° 5952

RECORRENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RESGATANDO VIDAS - ABRV

RECORRIDO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PROCESSO N° 06.03471/2015

CNPJ/MF N° 08.574.538/0001-11

VALOR (R$)
R$. 983,56 (NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E 
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

EMENTA -  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
O B RIG AÇÃ O  PR IN C IPA L. TR A N S FE R Ê N C IA  LEGAL DA O B R IG A TO R IED A D E DO 
RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO DO PRESTADOR PARA O TOMADOR DOS SERVIÇOS. 
OCORRÊNCIA. Em consonância com a legislação vigente a obrigatoriedade do recolhimento do 
imposto, multas e eventuais encargos subsumem-se a cargo do tomador ou intermediários dos serviços. 
Em conformidade com o art. 18, V, c/c art. 61, § 2° da LC 369/2009, cuja penalidade está descrita no art. 
88, V, “b”, do mesmo Diploma Legal.

Recurso Voluntário Improvido.

(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Egrégio 
Conselho de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos dos presentes (5 X 0), nos termos do voto do 
Conselheiro Relator Samuel Belarmino Júnior, que faz parte da presente decisão, conforme consta na 
Ata da 044a Sessão Ordinária nos seguintes termos: “Conhecer do Recurso Voluntário Interposto 
para, no mérito, julgá-lo totalmente improcedente, e com isto manter a decisão de 1a Instância, 
que declarou devido o Auto de Infração n° 5952, datado de 25.03.2015, no valor de R$ 983,56 
(novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), nos termos da legislação 
vigente.". Data da conclusão do Julgamento, 04/08/2016.

Valor do crédito tributário reconhecido na Decisão do CRF/PMPV e devido na data da 
autuação correspondia a de R$ 983,56 (novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis 
centavos), devendo este valor ser atualizado para a data da efetivação do pagamento.

CRF, Sala de Julgamento, Sessão Ordinária n°. 044/2016.

Rosilene Rodrigues Pereira Samuel Belarmino Júnior
Presidente Em Exercício Relator

Martha Maria de Paiva dias
Rep. da SEMFAZ

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
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 ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE ALTERAÇÃO DE ATA

Processo: 07-02923/2016

Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Majoração) do SRP 026/2015/SEMAD 
Interessada: NTA -  Novas Técnicas de Asfalto

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO através do Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
conferem o Decreto Municipal n° 13.707/2014, torna público para conhecimento de todos(as), que:

1 -  De acordo com o disposto no artigo 36 do Decreto Municipal N° 13.707/2014, que Regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços no Município de Porto Velho, e dá outras providências e;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 014 /2016 - SRP N° 009

/2016
PROCESSO N° 08.00153-00/2016

Aos 13 dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis (2016), O MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom Pedro II, 
Praça João NicoNeti, N° 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Domingos Sávio Fernandes de Araújo RG. 
5.161.280 SSP/RO, CPF. 173.530.505-78, ÓRGÃO GERENCIADOR e de 
outro a empresa: BAZAR PAPELARIA CRISTAL LTDA -  ME, DETENTORA, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no 
processo 08.00153-00/2016 e homologada as fls. 945 a 946, Referente o Pregão n° 
014/2016, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para atender as necessidades da Administração Direta e 
Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, e 
subsidiariamente a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais n° 
10.300 de 17.02.2006 e Decreto n° 13.707 de 21 de novembro de 2014, consoante 
as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

2 - Considerando o Parecer da Comissão de Renegociação de Preços n° 017/2016/CRP/SEMAD, o 
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município n. 088/SCC/PGM/2016 e ainda, a Relatório Técnico 
da Controladoria Geral do Município de n. 314/DCS/CGM/2016, onde é consignado que a Decisão ora 
homologada está de acordo com os ditames da Lei e normas aplicáveis ao caso, em especial à Lei 
8.666/93, Decreto 7.892/13 e o Decreto Municipal N° 13.707/2014;

1.1. A presente Ata tem por objeto Registrar os Preços para EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo 
MENOR PREÇO pOr  ITEM, destinados a atender às necessidades e demandas do 
Município de Porto Velho/RO, notadamente, à Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, conforme descrição, marcas e preços constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico n.° 014/2016, para Registro de Preços n° 009/2016.

HOMOLOGOo Reequilíbrio dos Preços (Majoração), conforme sugerido pela Comissão de 
Renegociação de Preços em seu Parecer n. 017/2016/CRP/SEMAD e pela Procuradoria Geral do 
Município no n. 088/SCC/PGM/2016 o qual conclui pelo deferimento do referido Reequilíbrio Econômico 
Financeiro, em favor da empresa NTA -  NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTO , CNPJ 03.037-291/0001-80, 
devendo os valores abaixo informados ser reajustados desde a data da interposição do requerimento de 
reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja,10/06/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

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

ATA DO SRP 026/2015 -  PREGÃO ELETRÔNICO 040/2015

LOTE OBJETO VALOR ATUAL REAJUSTE
01 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) R$ 3.291,95 R$ 3.720,00

02 ASFALTO DILUÍDO/CURA MÉDIA (CM/30) R$ 3.766,62 R$ 4.218,61

Porto Velho/RO, 20 de outubro de 2016

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

JAÍLSON RAMALHO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração/SEMAD

’ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE "
SEMUSA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, nos 
termos do art. 6°, inciso I, alínea “a”, combinado com o art. 15 da Lei Complementar 
n° 247 de 23 de dezembro de 2005, publicado no XXI Suplemento DOM n.° 2628 de 
26/12/2005, e considerando o Parecer n.° 111/LCC/Sp S/PGM/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 lo g a r  o r e s u l ta d o  do P R E G Ã O  E L E T R Ô N IC O  N° 
019/2016/CPL/SEMUSA, PROCESSO N° 08.00379-00/2015. TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR (CÂ 
MARAS FRIAS) PARA AR M AZEN AM EN TO  E CONSERVAÇÃO  DE

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

VACINAS, visando atender rede de frios do Município de Porto Velho e às 
Unidades Básicas de Saúde, onde sagra vencedor a seguinte empresa:

Empresa: 

Enquadramento: 

CNPJ n.°:

Valor Total:

Valor por extenso:

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

LTDA

81.618.753/0001-67

R$ 78.000,00

SETENTA E OITO MIL REAIS

Porto Velho, 19 de Outubro de 2016.

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

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

4. DO PREÇO REGISTRADO

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

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

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO
5. DA REVISÃO DE PREÇOS -  REDUÇÃO

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

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

1 1 .

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

I I I .

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

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS -  
MAJORAÇÃO

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

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

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais 
atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada 
pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5° do Decreto n° 
13.707/2014;

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

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

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

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

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

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

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das 
leis aplicáveis ao caso;

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

III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do 
Decreto 13.707/014;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

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

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

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

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

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

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

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

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

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

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

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

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

10. DO PAGAMENTO

10.1 - Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se- 
á o seguinte:
10.1.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a 
respectiva Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão 
de Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de 
despesas devidamente liquidada, observando - se ainda, o cumprimento das 
disposições contidas na legislação vigente;

10.1.2 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual;

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

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

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

10.1.6 Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente 
da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do 
objeto desta aquisição;

10.1.7 - A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos 
termos do Edital;
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10.1.8 - Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias e acompanhada da 
declaração de regularidade documental emitida pelo Fisco competente.

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

10.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que 
a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação de 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

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

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

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

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

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

10.1.16 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Certidão Negativa da Receita Estadual - SEFIN, Certidão Negativa Municipal, 
Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista;
10.1.17 -  No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas 
quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a 
parcela controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da 
CONTRATADA de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas 
justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

10.1.18 -  No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, 
descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto do Edital;

10.1.19 -  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada 
(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual.

10.1.20 -  Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de 
devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais.

10.1.21 -  A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações 
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

10.1.22 -  Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade.

10.1.23 -  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 
seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I= i I= 6/100
365 365

I= 0,00016438

11- DO PRAZO, DO LOCAL , DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO.

11.1 - O fornecimento do objeto, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens 19, 20 e 21 do Edital;

11.2 -  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às 
disposições contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇOES DA DETENTORA:

12.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo 
com as especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

12.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

12.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da 
Administração com urbanidade e respeito;

12.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, 
inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, 
bem como encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de 
acidentes do trabalho;

12.5 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de 
propriedade do Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do 
contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 
Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir;

12.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de 
propriedade do Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no 
pagamento que a empresa vier a fazer jus, em função do montante e interesse 
administrativo, recolhido por depósito a favor do Município.
12.7 - A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, 
horas extras e adicionais, encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais 
relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos 
solicitados

12.8 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e 
demais exigências legal, para o exercício da atividade do objeto do contrato, 
ficando, ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos;

12.9 - Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das 
atividades especificadas;

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

12.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos 
para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da 
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
12.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

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

12.14 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 
17, §1° do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 
8666/93;

12.15 - A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o 
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é 
obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de 
materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

12.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 
comprovantes de regularidade fiscal;

13. DAS OBRIGAÇOES DO ORGAO GERENCIADOR
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13.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, através de 
representantes designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão 
de Certificação);

13.2 - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e 
prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

13.3 - Não permitir que outrem execute objeto do Edital;

13.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

13.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes 
no Edital, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

13.6 - Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) vencedor (es) às suas 
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

13.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo(s) licitante(s) vencedor (es);

13.8 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a aquisição do objeto;

13.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos do Edital;

13.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar 
caso fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação 
ou recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do 
recebimento dos documentos de comprovação;

13.11 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

13.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

T

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

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

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

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

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

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

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

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

14.6.1 - Advertência por escrito;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte 
programação orçamentária:

Programa de Trabalho:

08.31.10.3050247.2.247 - Manutenção e realização de campanhas de Vacina. 

08.31.10.303.258.2.251 - Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica 

nas Unidades Básicas de Saúde

08.31.10.303.258.2.465 - Manutenção da Farmácia Básica 

08.31.10.305.256.2.685 - Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da 

Malária (para as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 - Manutenção das Atividades de Controle de população 
Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, 
População Animal Controlada.

08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório) 

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras 

DST).

08.31.10.304.076.2.225 - Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização 

Sanitária.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 -  Material de Consumo

Fonte de Recursos:

01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de 

Saúde - SUS

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 26.562,00 (VINTE E SEIS 
MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS).

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
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/

http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/


ANO XXXII DOM N° 5.317 Porto Velho, RO 21.10.2016 013
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n°. 13.707/2014, Lei Federal n° 
8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que 
a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do 
Edital de Licitação - n°.014/2016, o Edital de Licitação - Pregão n° 014/2016 
SRP/009/2016 e a proposta da detentora.

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

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

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

Porto Velho 13 de Outubro de 2016.

Domingos Sávio Fernandes de Araújo 
Secretário Municipal de Saúde

Antônio Fabrício Pinto da Costa 
Pregoeiro da CPL-SAÚDE

Jose do Carmo Moreira 
BAZAR PAPELARIA CRISTAL LTDA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 014 /2016 - SRP N° 009

/2016
PROCESSO N° 08.00153-00/2016

Aos 13 dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis (2016), O MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom Pedro II, 
Praça João Nicolleti, N° 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Domingos Sávio Fernandes de Araújo RG. 
5.161.280 SSP/RO, CPF. 173.530.505-78, ÓRGÃO GERENCIADOR e de 
outro a empresa: IDS PAPELARIA EIRELI -  ME, DETENTORA, firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo 
08.00153-00/2016 e homologada as fls. 945 a 946, Referente o Pregão n° 
014/2016, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR,  do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para atender as necessidades da Administração Direta e 
Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, 
e subsidiariamente a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais 
n° 10.300 de 17.02.2006 e Decreto n° 13.707 de 21 de novembro de 2014, 
consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registrar os Preços para EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, destinados a atender às necessidades e demandas do 
Município de Porto Velho/RO, notadamente, à Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, conforme descrição, marcas e preços constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico n.° 014/2016, para Registro de Preços n° 009/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

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

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

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

4. DO PREÇO REGISTRADO

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

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

5. DA REVISÃO DE PREÇOS -  REDUÇÃO

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

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

1 1 .

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

I I I .

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

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS -  
MAJORAÇÃO

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, 

de forma a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições 
inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

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

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais 
atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo 
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5° do Decreto n° 
13.707/2014;

6.4. O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado por uma Comissão de 
Renegociação designada por ato administrativo do Secretário Municipal Saúde, ao 
qual caberá, também, a homologação da decisão final desta Comissão, após a 
submissão do procedimento à Sub Procuradoria Jurídica da Saúde/SPS/PGM e a 
Controladoria Geral do Município para fins de análise e parecer;
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6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos 
enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob 
pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de 
Registro e na legislação pertinente;

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

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

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

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

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

8 . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das 
leis aplicáveis ao caso;

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

III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do 
Decreto 13.707/014;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

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

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

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

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

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

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

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

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

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

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

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

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

10. DO PAGAMENTO

10.1 - Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se- 
á o seguinte:
10.1.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a 
respectiva Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão 
de Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de 
despesas devidamente liquidada, observando - se ainda, o cumprimento das 
disposições contidas na legislação vigente;

10.1.2 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual;

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

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

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

10.1.6 Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente 
da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do 
objeto desta aquisição;

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

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

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

10.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação de 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

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

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

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

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

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

10.1.16 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Certidão Negativa da Receita Estadual - SEFIN, Certidão Negativa Municipal, 
Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista;
10.1.17 -  No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto 
à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela 
controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da 
CONTRATADA de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas 
justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

10.1.18 -  No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, 
descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto do Edital;
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10.1.19 -  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada 
(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual.

10.1.20 -  Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de 
devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais.

10.1.21 -  A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações 
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

10.1.22 -  Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade.

10.1.23 -  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 
seguinte fórmula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I= i I= 6/100
365 365

I= 0,00016438

11- DO PRAZO, DO LOCAL , DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO.

11.1 - O fornecimento do objeto, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens 19, 20 e 21 do Edital;

11.2 -  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às 
disposições contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇOES DA DETENTORA:

12.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo 
com as especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

12.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

12.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da 
Administração com urbanidade e respeito;

12.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, 
inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, 
bem como encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de 
acidentes do trabalho;

12.5 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de 
propriedade do Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do 
contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 
Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir;

12.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de 
propriedade do Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no 
pagamento que a empresa vier a fazer jus, em função do montante e interesse 
administrativo, recolhido por depósito a favor do Município.
12.7 - A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, 
horas extras e adicionais, encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais 
relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos 
solicitados

12.8 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e 
demais exigências legal, para o exercício da atividade do objeto do contrato, 
ficando, ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos;

12.9 - Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das 
atividades especificadas;

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

12.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os documentos 
para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data da 
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
12.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

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

12.14 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 
17, §1° do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 
8666/93;

12.15 - A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o 
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é 
obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de 
materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

12.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 
comprovantes de regularidade fiscal;

13. DAS OBRIGAÇOES DO ORGAO GERENCIADOR

13.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, através de 
representantes designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão 
de Certificação);

13.2 - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e 
prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

13.3 - Não permitir que outrem execute objeto do Edital;

13.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

13.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes 
no Edital, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

13.6 - Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) vencedor (es) às suas 
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

13.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo(s) licitante(s) vencedor (es);

13.8 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a aquisição do objeto;

13.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos do Edital;

13.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar 
caso fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação 
ou recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do 
recebimento dos documentos de comprovação;

13.11 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

13.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

14. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

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

M = R$ 0,20 x
V

x dias de atraso
T
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onde:

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

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

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

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

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

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

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

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

14.6.1 - Advertência por escrito;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte 
programação orçamentária:

Programa de Trabalho:

08.31.10.3050247.2.247 - Manutenção e realização de campanhas de Vacina. 

08.31.10.303.258.2.251 - Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica 

nas Unidades Básicas de Saúde

08.31.10.303.258.2.465 - Manutenção da Farmácia Básica 

08.31.10.305.256.2.685 - Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da 

Malária (para as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 - Manutenção das Atividades de Controle de população 
Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas, 
População Animal Controlada.

08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório) 

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras 

DST).

08.31.10.304.076.2.225 - Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização 

Sanitária.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 -  Material de Consumo

Fonte de Recursos:

01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de 

Saúde - SUS

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 17.029,20 (DEZESSETE 
MIL E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n°. 13.707/2014, Lei Federal n° 
8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que 
a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do 
Edital de Licitação - n°.014/2016, o Edital de Licitação - Pregão n° 014/2016 
SRP/009/2016 e a proposta da detentora.

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

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

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

Porto Velho 13 de Outubro de 2016.

Domingos Sávio Fernandes de Araújo 
Secretário Municipal de Saúde

Antônio Fabrício Pinto da Costa 
Pregoeiro da CPL-SAÚDE

Marilza Tartaglia de Souza 
IDS PAPELARIA EIRELI- ME
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 014 /2016 - SRP N° 009
/2016

PROCESSO N° 08.00153-00/2016

Aos 13 dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis (2016), O MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom Pedro II, 
Praça João NicoNeti, N° 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Domingos Sávio Fernandes de Araújo RG. 
5.161.280 SSP/RO, CPF. 173.530.505-78, ÓRGÃO GERENCIADOR e de 
outro a empresa: RACCI & RACCI LTDA DETENTORA, firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo 08.00153- 
00/2016 e homologada as fls. 945 a 946, Referente o Pregão n° 014/2016, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS 
TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
atender as necessidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Autarquias e 
Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, e subsidiariamente a Lei n° 
8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais n° 10.300 de 17.02.2006 e 
Decreto n° 13.707 de 21 de novembro de 2014, consoante as seguintes cláusulas e 
condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Registrar os Preços para EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo 
MENOR PREÇO pOr  ITEM, destinados a atender às necessidades e demandas do 
Município de Porto Velho/RO, notadamente, à Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, conforme descrição, marcas e preços constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico n.° 014/2016, para Registro de Preços n° 009/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

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

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

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

4. DO PREÇO REGISTRADO

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

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

5. DA REVISÃO DE PREÇOS -  REDUÇÃO

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

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

1 1 .

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

I I I .

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

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS -  
MAJORAÇÃO

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, 

de forma a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições 
inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

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

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais 
atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo 
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5° do Decreto n° 
13.707/2014;

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

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

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

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

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

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

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

8 . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das 
leis aplicáveis ao caso;

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

III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do 
Decreto 13.707/014;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

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

E ste  d iá rio  fo i a ss in a d o  d ig ita lm e n te  co n so a n te  a Lei C o m p le m e n ta r  n° 53 
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8.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento 
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de 
comprometer a perfeita execução contratual;

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

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

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação de 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

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

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

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

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

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

10.1.16 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Certidão Negativa da Receita Estadual - SEFIN, Certidão Negativa Municipal, 
Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista;
10.1.17 -  No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas quanto 
à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela 
controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da 
CONTRATADA de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas 
justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

10.1.18 -  No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, 
descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto do Edital;

10.1.19 -  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada 
(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.

10. DO PAGAMENTO

10.1 - Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se- 
á o seguinte:
10.1.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a 
respectiva Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão 
de Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de 
despesas devidamente liquidada, observando - se ainda, o cumprimento das 
disposições contidas na legislação vigente;

10.1.2 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual;

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

10.1.20 -  Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de 
devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais.

10.1.21 -  A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações 
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

10.1.22 -  Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade.

10.1.23 -  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 
seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
10.1.4 - No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: 
salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim 
todas as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais objeto do Edital;

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

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

10.1.6 Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta- 
corrente da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao 
pagamento do objeto desta aquisição;

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

I= i I= 6/100
365 365

I= 0,00016438
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11- DO PRAZO, DO LOCAL , DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E 13.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, através de
RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO. representantes designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão

de Certificação);
11.1 - O fornecimento do objeto, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens 19, 20 e 21 do Edital;

11.2 -  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às 
disposições contidas no Item 22 do Edital.

13.2 - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e 
prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

13.3 - Não permitir que outrem execute objeto do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo 
com as especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

12.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

13.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

13.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes 
no Edital, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

13.6 - Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) vencedor (es) às suas 
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

12.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da 
Administração com urbanidade e respeito;

12.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, 
inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, 
bem como encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de 
acidentes do trabalho;

12.5 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de 
propriedade do Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do 
contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 
Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir;

12.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de 
propriedade do Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no 
pagamento que a empresa vier a fazer jus, em função do montante e interesse 
administrativo, recolhido por depósito a favor do Município.
12.7 - A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, 
horas extras e adicionais, encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais 
relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos 
solicitados

13.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo(s) licitante(s) vencedor (es);

13.8 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a aquisição do objeto;

13.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos do Edital;

13.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar 
caso fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação 
ou recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do 
recebimento dos documentos de comprovação;

13.11 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

13.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

12.8 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e 
demais exigências legal, para o exercício da atividade do objeto do contrato, 
ficando, ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos;

12.9 - Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das 
atividades especificadas;

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

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

T

onde:

12.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a 
partir da data da sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
12.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários;

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

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

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

12.14 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 
17, §1° do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 
8666/93;

12.15 - A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o 
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é 
obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de 
materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

12.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 
comprovantes de regularidade fiscal;

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

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

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

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

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

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
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14.6 - Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Secretaria Municipal de Saúde, também, poderá, garantida a 
prévia defesa e mediante publicação no Diário Oficial do Município, aplicar as 
seguintes penalidades:

14.6.1 - Advertência por escrito;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte 
programação orçamentária:

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n°. 13.707/2014, Lei Federal n° 
8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que 
a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do 
Edital de Licitação - n°.014/2016, o Edital de Licitação - Pregão n° 014/2016 
SRP/009/2016 e a proposta da detentora.

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

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

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

Porto Velho 13 de Outubro de 2016.

Domingos Sávio Fernandes de Araújo 
Secretário Municipal de Saúde

Antônio Fabrício Pinto da Costa 
Pregoeiro da CPL-SAÚDE

Youssef Habib Kmeih 
RACCI & RACCI - LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 014 /2016 - SRP N° 009

/2016
PROCESSO N° 08.00153-00/2016

Programa de Trabalho:

08.31.10.3050247.2.247 - Manutenção e realização de campanhas de Vacina. 

08.31.10.303.258.2.251 - Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica 

nas Unidades Básicas de Saúde

08.31.10.303.258.2.465 - Manutenção da Farmácia Básica 

08.31.10.305.256.2.685 - Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da 

Malária (para as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 - Manutenção das Atividades de Controle de 
população Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e 
Coletas, População Animal Controlada.

Aos 13 dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis (2016), O MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom Pedro II, 
Praça João Nicolleti, N° 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Saúde, Domingos Sávio Fernandes de Araújo RG. 
5.161.280 SSP/RO, CPF. 173.530.505-78, ÓRGÃO GERENCIADOR e de 
outro a empresa: TOKIKO MITSUMOTO - EPP DETENTORA, firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo 
08.00153-00/2016 e homologada as fls. 945 a 946, Referente o Pregão n° 
014/2016, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para atender as necessidades da Administração Direta e 
Indireta, inclusive Autarquias e Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, e 
subsidiariamente a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais n° 
10.300 de 17.02.2006 e Decreto n° 13.707 de 21 de novembro de 2014, consoante 
as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório) 

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras 

DST).

08.31.10.304.076.2.225 - Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização 

Sanitária.

1.1. A presente Ata tem por objeto Registrar os Preços para EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, destinados a atender às necessidades e demandas do 
Município de Porto Velho/RO, notadamente, à Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, conforme descrição, marcas e preços constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico n.° 014/2016, para Registro de Preços n° 009/2016.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 -  Material de Consumo

Fonte de Recursos:

01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de 

Saúde - SUS

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 39.999,96 (TRINTA E NOVE 
MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

2. DA VALIDADE DA ATA

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

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

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
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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3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

4. DO PREÇO REGISTRADO

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

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

5. DA REVISÃO DE PREÇOS -  REDUÇÃO

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

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

1 1 .

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

I I I .

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

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS -  
MAJORAÇÃO

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

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

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais 
atos necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada 
pelo fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5° do Decreto n° 
13.707/2014;

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

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

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

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

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

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

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

8 . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das 
leis aplicáveis ao caso;

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

III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do 
Decreto 13.707/014;

V. Estiver presentes razões de interesse público.

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

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

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

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

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

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

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

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

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

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

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

E ste  d iá rio  fo i a ss in a d o  d ig ita lm e n te  co n so a n te  a Lei C o m p le m e n ta r  n° 53 
pode se r e ncon trado  no sítio  da P re fe itu ra  do M un ic íp io  de Porto  V elho, end
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9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) produtos 
entregue(s) não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a 
detentora será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer 
a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento 
da Ata e da Autoridade Competente

10. DO PAGAMENTO

10.1 - Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se- 
á o seguinte:
10.1.1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a 
respectiva Nota Fiscal ou a Nota da Fatura devidamente certificada pela Comissão 
de Compras e setor competente ou documento equivalente com registro de 
despesas devidamente liquidada, observando - se ainda, o cumprimento das 
disposições contidas na legislação vigente;

10.1.18 -  No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, fretes, 
descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto do Edital;

10.1.19 -  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada 
(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.

10.1.20 -  Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de 
devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais.

10.1.21 -  A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações 
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

10.1.2 Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual;

10.1.22 -  Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade.

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

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

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

10.1.6 Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta- 
corrente da contratada onde será realizado o crédito correspondente ao 
pagamento do objeto desta aquisição;

10.1.23 -  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 
seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

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

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

I= i I=
365

6/100
365

I= 0,00016438

11- DO PRAZO, DO LOCAL , DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO.

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

10.1.10 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à empresa e o pagamento ficará pendente até que 
a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação de 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

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

11.1 - O fornecimento do objeto, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens 19, 20 e 21 do Edital;

11.2 -  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às 
disposições contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 - Entregar os materiais dentro dos elevados padrões de qualidade, de acordo 
com as especificações dos fabricantes, normas técnicas e legislação vigente.

12.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

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

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

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

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

12.3 - Instruir seus empregados e contratados a tratar os servidores da 
Administração com urbanidade e respeito;

12.4 - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da entrega dos materiais, 
inclusive impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto deste contrato, 
bem como encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários e de seguro de 
acidentes do trabalho;

12.5 - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados em bens de 
propriedade do Estado ou a terceiros, por ação ou omissão, na execução do 
contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 
Estado de todas e quaisquer reclamações cíveis ou trabalhistas que possam surgir;

10.1.16 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Certidão Negativa da Receita Estadual - SEFIN, Certidão Negativa Municipal, 
Certidão Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista;
10.1.17 -  No caso das Notas Fiscais/Fatura apresentarem erros ou dúvidas 
quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a 
parcela controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da 
CONTRATADA de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas 
justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a partir do recebimento, para efetuar analise e pagamento;

12.6 - O valor correspondente à satisfação dos danos causados, em bens de 
propriedade do Município, será debitado de acordo com o preço de mercado, no 
pagamento que a empresa vier a fazer jus, em função do montante e interesse 
administrativo, recolhido por depósito a favor do Município.
12.7 - A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, 
horas extras e adicionais, encargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais 
relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega dos produtos 
solicitados

12.8 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 
empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e 
demais exigências legal, para o exercício da atividade do objeto do contrato, 
ficando, ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos;

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
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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12.9 - Cumprir todas as orientações da SEMUSA para fiel cumprimento das 
atividades especificadas;

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

12.11 - Comunicar a SEMUSA os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após verificação do fato, e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a 
partir da data da sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
12.12 - A futura contratada deverá comunicar ao SEMUSA, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários;

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

12.14 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem na aquisição dos produtos, objeto deste certame, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o art. 
17, §1° do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 
8666/93;

12.15 - A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o 
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é 
obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.16 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de 
materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

12.17 - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 
comprovantes de regularidade fiscal;

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, através de 
representantes designados pela SEMUSA (Comissão de Recebimento e Comissão 
de Certificação);

13.2 - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e 
prazos estabelecidos no edital e Ata de Registro de Preços;

13.3 - Não permitir que outrem execute objeto do Edital;

13.4 - Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

13.5 - Devolver os produtos caso não esteja dentro das especificações constantes 
no Edital, ficando a contratada sujeita às sanções cabíveis.

13.6 - Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) vencedor (es) às suas 
dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

13.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo(s) licitante(s) vencedor (es);

13.8 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a aquisição do objeto;

13.9 - Designar o responsável pelo recebimento dos produtos objetos do Edital;

13.10 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela contratada para configurar 
caso fortuito ou força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação 
ou recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do 
recebimento dos documentos de comprovação;

13.11 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

13.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

T

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

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

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

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

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

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

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

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

14.6.1 - Advertência por escrito;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte 
programação orçamentária:

E ste  d iá rio  fo i a ss in a d o  d ig ita lm e n te  co n so a n te  a Lei C o m p le m e n ta r  n° 53 
pode se r e ncon trado  no sítio  da P re fe itu ra  do M un ic íp io  de Porto  V elho, end

7 1 6 /0 6 /2 0 14  e D ecre to  n° 13 .602  de 1 5 /0 8 /2 0 1 4 . O  d o cu m e n to  e le trô n ico  
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08.31.10.3050247.2.247 - Manutenção e realização de campanhas de Vacina. 

08.31.10.303.258.2.251 - Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica 

nas Unidades Básicas de Saúde

08.31.10.303.258.2.465 - Manutenção da Farmácia Básica 

08.31.10.305.256.2.685 - Manutenção das Atividades de Controle Vetorial da

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, nos 
term os do art. 6°, 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, torna público o Registro de Preços 
n°009/2016, Pregão Eletrônico n° 014/2016, Processo n°08.00153.00/2016, 
Objeto: REGISTRO d e  p r e ç o s  p a r a  e v e n t u a l  e f u t u r a  a q u is iç ã o  de  
c a ix a s  t é r m ic a  e c a ix a s  de i s o p o r , com o seguinte resultado:

Malária (para as divisões de Pesquisa E Diagnóstico E Vetores);

08.31.10.305.256.2.437 - Manutenção das Atividades de Controle de 
população Animal, Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e 
Coletas, População Animal Controlada.

08.31.10.302.264.2.282 - Divisão De Apoio Diagnóstico (Laboratório) 

08.31.10.305.287.2.308 - (Manutenção do Programa de HIV AIDS e outras 

DST).

08.31.10.304.076.2.225 - Inspeção de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização 

Sanitária.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30 -  Material de Consumo

Fonte de Recursos:

01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de 

Saúde - SUS

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 234.381,62 (DUZENTOS E 
TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS 
CENTAVOS).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n°. 13.707/2014, Lei Federal n° 
8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que 
a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do 
Edital de Licitação - n°.014/2016, o Edital de Licitação - Pregão n° 014/2016 
SRP/009/2016 e a proposta da detentora.

16.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

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

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

Porto Velho 13 de Outubro de 2016.

Domingos Sávio Fernandes de Araújo 
Secretário Municipal de Saúde

Antônio Fabrício Pinto da Costa 
Pregoeiro da CPL-SAÚDE

Edison Yoshio Mitsumoto 
TOKIKO MITSUMOTO - EPP

IT E M  01

Objeto: Caixa térmica capacidade mínima de 5 litros, e term ô
metro digital de máxima e mínima, alça fixa, feito 
nos seguintes matérias: Parte externa em polipropile- 
no, fator isolante EPS e a parte interna em polipropile- 
no. dimensões mínimas, do produto (L x A x P): C:20 
A: 16 L: 28,, a apresentação do produto devera obede
cer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 
ano a partir da data de entrega definitiva.

Unidade: UNIDADE

Marea: AUTOM/CXT ATM 5

Quantidade: 131

Valor Unitário: R$ 117,16

Valor Total: R$ 15.347,96

Empresa Detentora: TOKIKO MITSUMOTO

Enquadramento: EPP

CNPJ n.°: 06.009.715/0001-91

Endereço: RUA DOUTOR D ANTE GLASSUS DELEO, 16 -  
BAIRRO: OLÍMPICO -  SAO CAETANO DO SUL -  
SAO PAULO

Responsável: EDISON YOSIIIO MITSUMOTO

GPF n°: 955.544.598-20

ITEM  02

Objeto: Caixa térmica com capacidade mínima de 15 litros c 
termômetro digital dc máxima e mínima, com cabo 
extensor embutido, feita com os matérias: revestimen
to interno com poliuretano que auxilia no isolamento 
térmico e dc fácil higienização, alça em polipropileno, 
dimensões mínimas: interna: 24x21x31 cm c externa 
de: 29x25x3 8cm.a apresentação do produto devera 
obedecer a legislação atual vigente; validade mínima 
de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

Unidade: UNIDADE

Marca: AUTOM/CXT ATM 15

Quantidade: 249

Valor Unitário: RS 170,00

Valor Total: RS 42.330,00

Empresa Detentora: TOKIKO MITSUMOTO

Enquadramento: EPP

CNPJ n.°: 06.009,715/0001-91

Endereço: RUA DOUTOR D ANTE GLASSUS DELEO, 16 
BAIRRO: OLÍMPICO -  SAO CAETANO DO SUL -  
SAO PAULO

Responsável: EDISON YOSHIO MITSUMOTO

CPF n°: 955.544.598-20

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
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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IT EM  «3

Objeto: Caixa térmica, capacidade mínima de 26 litros, acom
panhada pelo Dataloggcr (Termômetro), acessório de 
controle de temperatura interna, Alça rígida e escamo- 
teável, Material externo: Confeccionado em polietilc- 
no de alta densidade (PEAI)) nas paredes interna e ex
terna, fácil de ser lavado e conservado. Material 
térmico: Isolamento interno em poliuretano (PU), com 
alto desempenho térmico em relação ao isopor (EPS),

praticamente triplicando o seu desempenho em rela
ção ao tempo de conservação, medidas mínimas de: 
externas (mm): 5Q5(C) X 315(A) X 275(L).a apresen
tação do produto devera obedecer a legislação atual 
vigente; validade mínima de ! ano a partir da data de 
entrega definitiva.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 249

Valor Unitário: R$ 299,00

Valor Total: RS 74.451,00

Empresa Detentora: TOKIKO MITSUMOTO

Enquadramento: EPP

CNPJ n.°: 06.009.715/0001-91

Endereço: RUA DOUTOR DANTE GLASSUS DELEO, 16 
BAIRRO: OLÍMPICO -  SAO CAETANO DO SUL -  
SAO PAULO

Responsável:
EDISON YOSI1IO MITSUMOTO

CPE n°:
955.544.598-20

ITEM 04

Objeto: Caixa térmica 30 litros com termômetro digital de 
máxima e mínima acoplado na caixa, com qualidade 
total e segurança, a nova caixa térmica monitora e 
apresenta a temperatura interna e sua oscilação, atra
vés do termômetro de máxima e mínima, trazer em 
sua composição o isolamento térmico, além de ser 
leve, atóxica e de fácil higienização, modelo compac
to de 30 litros, possui alça rígida com trava de segu
rança que impede a abertura acidental da tampa e per
mite total vedação, e duas rodas de borracha maciça 
(conforme modelo do ANEXO 11) para atender o parâ
metro ergonômico quanto a saúde do trabalhador, pro
duzido em material de alta resistência, revestimento 
interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento 
térmico, temperatura externa através de cabo e sensor, 
função °C/°F. imã de fixação em obietos metálicos, re-

sistência a água, alça em PP (polipropileno), parede 
Interna Em PS (poliestireno), parede Externa Em PAD 
(polietileno De Alta Densidade), Entre Paredes De PU 
(poliuretano). Acabamento Dobradiças Na Tampa, fai
xa de utilização -50°C+70oC/°F, precisão ±I°C/°F, re
solução 0,1 °C escala de -20°C+50°C e ±2  para cima de 
50°C, pi lha lx  1,5 AA.

Unidade: UNIDADE

Marca: SOPRANO/CTTROPICAL

Quantidade: 234

Valor Unitário: R$ 170,94

Valor Total: R$ 39.999,96

Empresa Detentora: RACCI & RACCI

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 04.863.386/0001-16

Endereço: RUA JACY PARANÁ, 2760. BAIRRO: NOSSA SE
NHORA DAS GRAÇAS -  POR TO VELHO -  RO

Responsável: YOUSSEF HABIB KMEIH

CPE n°: 289.610.562-04

IT E M  05

Objeto: Caixa térmica 40 litros com termômetro digital de 
máxima e mínima acoplado na caixa, com qualidade 
total e segurança, a nova caixa térmica monitora e 
apresenta a temperatura interna e sua oscilação, atra
vés do termômetro de máxima e mínima, trazer em 
sua composição o isolamento térmico, além de ser 
leve, atóxica e de fácil higienização, modelo compac
to de 40 litros, possui alça rígida com trava de segu
rança que impede a abertura acidental da tampa e per
mite total vedação, c duas rodas de borracha maciça 
(conforme modelo do ANEXO II) para atender o parâ
metro ergonômico quanto a saúde do trabalhador, pro-

duzido em material de alta resistência, revestimento 
interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento 
térmico, temperatura externa através de cabo e sensor, 
função UC/°F, imã de fixação em objetos metálicos, re
sistência a água, alça em PP (polipropileno), parede 
Interna Em PS (poliestireno), parede Externa Em PAD 
(polietileno De Alta Densidade), Entre Paredes De PU 
(poliuretano), Acabamento Dobradiças Na Tampa, fai
xa de utilização -50°C+70oC/°F, precisão ±1°C/°F, re
solução 0,1°C escala dc -20°C-t-50°C e ±2 para cima dc 
50°C. pilha lx 1,5 AA.

Unidade: UNIDADE

Marca: AUTOM/CXT ATM 40

Quantidade: 40

Valor Unitário: R$ 437,00

Valor Total : R$ 17.480,00

Empresa Detentora: TOKIKO MITSUMOTO

Enquadramento: EPP

CNPJ n.°: 06.009.715/0001-91

Endereço: RUA DOUTOR DANTE GLASSUS DELEO, 16 
BAIRRO: OLÍMPICO -  SAO CAETANO DO SUL -  
SAO PAULO

Responsável: EDISON YOSHIO MITSUMOTO

CPE iT: 955.544.598-20

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
pode ser encontrado no sítio da Prefeitura do Município de Porto Velho, endereço: http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/

http://alias.portovelho.ro.gov.br/PortalTransparencia/DOM/Listar/
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IT E M  06

Objeto: Caixa térmica, capacidade mínima de 45 litros, acom
panhada pelo datalogger (termômetro) acessório dc 
controle dc temperatura interna, Alça rígida e escamo- 
teável, e duas rodas de borracha maciça (conforme 
modelo do ANEXO II) para atender o parâmetro ergo
nômico quanto a saúde do trabalhador, Material exter
no: Confeccionado em polietileno de alta densidade 
(PEAD) nas paredes interna e ex terna ,, fácil de ser la
vado e conservado. Material térmico: Isolamento in-

terno em poliuretano (PU), medidas mínimas externas 
(mm): 645(C) X 375(A) X 355(L) a apresentação do 
produto devera obedecer a legislação atual vigente; 
validade mínima dc 1 ano a partir da data dc entrega 
definitiva.

Unidade: UNIDADE

Marca: AUTOM/CXT ATM 45

Quantidade: 269

Valor Unitário: R$ 315,14

Valor lotai: R$ 84.772,66

Empresa Detentora: TOK1KO MITSUMOTO

Enquadramento: EPP

CNPJ n.°: 06.009.715/0001-91

Endereço: RUA DOUTOR DANTE GLASSUS DELEO, 16 - 
BAIRRO: OLÍMPICO -  SAO CAETANO DO S U L - 
SAO PAULO

Responsável: EDISON YOSHIO MITSUMOTO

CPE N°: 955.544,598-20

______________________________________________________________

IT EM  07

Objeto: Caixa de Isopor com tampa e sem alça c capacidade 
mínima de 12 litros, a apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente; validade mínima 
de 1 ano a partir da data dc entrega definitiva.

Unidade: UNIDADE

Marca: ISOESTE

Quantidade: 314

Valor Unitário: R$ 9,98

Valor Total: R$ 3.133,72 N

Em presa Detentora: 1DS PAPELARIA

Enquadram ento: EIREL1 -  MT

CNPJ n.°: 10.927.373/0001-66

Endereço: RUA JK, 5487, BAIRRO; JA RD IM  TR O PIC A L - 
O U RO  PRETO  -  RO

Responsável: M ARILZA  TARTAGLIA DE SOUZA

CPE n°: 648.243.222-00

IT E M  (18

Objeto: Caixa de Isopor com tampa e sem alça e capacidade 
m ínim a de 50 litros, a apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente; validade m ínim a 
de 1 ano a partir da data de entrega definitiva.

Unidade: U N ID A D E

Marca: ISOESTE

Quantidade: 3 I I

Valor Unitário: R$ 44,68

Valor Total: R$ 13.895,48

Em presa Detentora: 1DS PAPELARIA

Enquadram ento: EIRELI -  MT

CNPJ n.°: 10.927.373/0001-66

Endereço: RUA JK, 5487, BA IRRO; JARD IM  TRO PICA L -  
O U RO  PRETO  -  RO

Responsável: M A RILZA  TARTAGLIA DE SOUZA

CPI 11°: 648.243.222-00

ITEM  09

Objeto: C aixa  de Isopo r com  tam pa e sem  alça e capac ida de  
m ín im a de 120 litros, a a p resen ta ção  do p rodu to  
deve rá  o b e d e ce r a leg is lação  atua l v igen te ; va lidade  
m ín im a de 1 ano a pa rtir da data  de en trega  
de fin itiva .

Unidade: UNIDADE

Marca: ISOESTE

Quantidade: 320

Valor Unitário: R$ 83,00

Valor Total: R$ 26.560,00

Em presa Detentora: BA ZA R PAPELARIA CRISTAL

Enquadramento: L T D A -M E

CNPJ n.°: 02.433.576/0001-78

Endereço: AV. CA LA M A , 5988, BAIRRO: IG A RA PÉ -  PORTO 
V ELHO- RO

R esponsável: JOSE DO CARM O M OREIRA

CPI nu: 407.440.359-53

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
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

-

Portaria n° 026/GAB/SEMDESTUR Porto Velho, 19 de outubro de 2016.

O S ecretário  M unic ipal de D esenvolv im ento  
Sócioeconômico e Turismo no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER menção de ELOGIO aos servidores 
ALEXANDRA BARBOSA PINTO, cadastro n° 167016, ocupante do cargo 
efetivo de Gari e PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA, cadastro n° 
230805, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Segurança do Trabalho, 
lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sócioeconômico e 
Turismo - SEMDESTUR, como forma de reconhecimento pelo excelente 
desempenho das atividades profissionais por eles desenvolvidas no âmbito 
da Prefeitura Municipal de Porto Velho, junto à Coordenadoria Municipal de 
Turismo pelo grande apoio na elaboração e execução do evento TOUR DA 
TOCHA OLÍMPICA em Porto Velho, durante o pré evento e pós evento, e 
ainda recebendo os representantes do Comitê Olímpico na parte gerencial, 
operacional e logística, exercendo sempre com muita dedicação, 
honestidade, respeito, cordialidade e responsabilidade, demonstrando 
profundo comprometimento com os serviços prestados para este Órgão.

Art. 2° -  Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Antônio Geraldo Affonso
Secretário - SEMDESTUR

Fundação Escola do Servidor
FUNESOOLA

PORTARIA N° 08/FUNESCOLA Porto Velho, 20 de Outubro de 2016.

D ispõe sobre a designação de 
Servidores para compor a comissão 
de Inventário de Bens Patrimoniais 
Móveis e Imóveis da FUNESCOLA.

O Diretor Executivo da Fundação Escola do Servidor Público 
do Município de Porto Velho, no uso da competência que lhe foram 
outorgadas pelo decreto municipal n° 1.808/1 de 08.05.2014 publicado no 
D.O.M. n° 4.721 de 09 de maio de 2014.

RESOLVE:

Art. 1° -  Designar Servidores abaixo para compor a COMISSÃO 
DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, com
objetivo de levantar, acompanhar e avaliar os bens móveis e imóveis servíveis 
e inservíveis da Fundação Escola do Servidor Público do Município de Porto 
Velho -  FUNESCOLA, referente ao exercício de 2016.

N°
Ordem

Nome Cadastro Função

01 Edglei Souza da Silva 135865 Presidente

02 Alcy Pedrosa da Silva 588072 Membro

03 Tania Maria Dias de Morais 20818 Membro

Art. 2° - Esta comissão terá a partir da data de publicação desta 
Portaria, até o dia 30 de dezembro de 2016, para conclusão dos trabalhos e 
apresentação do relatório conclusivo do mencionado Inventário, discriminado 
os bens móveis servíveis e inservíveis.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

Porto Velho, RO 21.10.2016
SECR ETA R IA D O  MUNICIPAL
M A U R O  N A ZIF R A SU L
P refe ito  do M unic íp io  de Porto  Velho

EN ÉA S R Ô M U LO  DALTON DI FR A N C O  
V ice-P re fe ito
M A R IA  DE FÁ T IM A  P ED R O ZO  DO A M A R A L  
C hefe do G ab inete  do Prefeito
B O R IS  A L E X A N D E R  G O N Ç A LVES DE S O U ZA  
C o n tro lad o r G eral do M unic íp io

M IRTO N M O R A E S  DE S O U ZA  
P ro curad or G eral do M unic íp io  /  PGM

JO R G E  A LB E R TO  ELA R R A T C A N TO  
S ecretário  m unicipal de P lanej. e G estão /  S E M P LA

M A R C E LO  H A G G E S IQ U E IR A  
S ecretário  M unic ipal de Fazenda /  SEM FA Z

JA ILSO N  R A M A LH O  FE R R E IR A
S ecretário  M unic ipal de A dm in is tração  /  S EM A D

D O M IN G O S  S Á V IO  FE R N A N D E S  DE A R A Ú JO  
S ecretário  M unic ipal de S aúde /  S E M U S A

FR A N C IS C A  DAS C H A G A S  H O LA N D A  X A VIE R  
S ecretária  M unic ipal de E ducação  /  SEM ED

E D U A R D O  A L L E M A N D  D A M IÃ O  
S ecretário  M unic ipal de S erv iços B ásicos /  S EM U SB  
R IC A R D O  FÁVARO  A N D R A D E  
S ecretário  M unic ipal de O bras / S EM O B
S O LA N O  DE S O U ZA  FE R R E IR A
S ecretário  M unic ipal de A ss is tênc ia  Social /  SEM A S

A L D E R  LUIS V IE IR A  C O LA R E S
S ecretário  M unic ipal de Esporte e Lazer /  SEM ES

A N TO N IO  JO R G E  DOS SA N TO S
S ecretário  M unic ipal de Transporte  e Trânsito  /  S EM TR A N  

JO Ã O  LE O N E L B ERTO LIN
S ecretário  M unic ipal de A gric . e A bastec. /  S E M A G R IC

ED JA LE S  B E N ÍC IO  DE BR ITO
S ecretário  M unic ipal de M eio A m bien te  / S E M A

A N TÔ N IO  G E R A LD O  A FO N S O
Secretário Municipal de Desenv. Socioeconomico e Turismo/ SEMDESTUR 

M Á R C IA  C R IS T IN A  LU N A
S ecretário  M unic ipal de R egu larização  Fund iária  / S E M U R  

V IC E N T E  B E S S A  JÚ N IO R
Secretário Municipal de Programas Especiais e Defesa civil / SEMPEDEC 

A M É L IA  A FO N S O
Secretária Municipal de Projetos e Obras Especiais / SEMPRE

G E R A R D O  M A R TIN S  DE LIM A
Empresa Desenvolvimento Urbano / EMDUR 
D ireto r P residente

JO S É  C A R LO S  C O URI 
D ireto r P residente do IPAM

G E LC A  M A R IA  DE O L IV E IR A  P E R E IR A  
Presidente da Fundação  C ultural do M unic íp io

FR A N C IS C O  M A R TO  DE A ZE V E D O
Fundação  Esco la do S erv id o r Púb lico  / FU N E S C O LA

LIL IA N A  C LÁ U D IA  O L IV E IR A  V IE IR A
C oordenadoria  M unic ipal de P o lítica  Pública para M ulheres

B R U N O  ED U A R D O  C O STA  R IB E IR O  
C oordenadoria  da Juven tude

C A R LO S  A LB E R TO  C A N O S A
C oo rd enado ria  M unic ipal de C om un icação  Social

FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO 
DIRETOR EXECUTIVO

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
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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