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PRO CURADO RIA G E R A L  DO MUNICÍPIO
l \ / l

EXTRATO N° 29/SPS/PGM/2016 - (LEI FEDERAL N°. 8.666/93)
PROCESSO N.° 08.00306/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO / SEMUSA 
CONTRATADO: EMPRESA L. A. PRESTES CHAVES - ME 
ESPÉCIE: CONTRATO N° 100/PGM/2012 
OBJETO: Constitui objeto Contrato n° 100/PGM/2012, a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde, em conformidade com o Projeto Básico e anexos constantes do 
Edital de Pregão n° 180/2011/CML/SEMAD/PVH, de fls. 583/602 dos autos.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência d 
C ontra to  n° 100/PG M /2012, por 12 (doze) meses, a con ta r a pa rtir de 
05/09/2016, por ato que deve ser publicado no Diário Oficial do Município ■ 
DOM, em cumprimento ao determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei n 
8.666/93. O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua 
assinatura.

Os recursos necessários a cobertura das despesas decorrentes da presente p 
prorrogação, serão registrados por intermédio de termo aditivo, sendo que a| . 
despesa já está prevista no PPA do exercício 2016 e 2017.

As demais cláusulas e condições, ínsitas ao Contrato n° 100/PGM/2012, permanecem 
íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

Porto Velho, RO, 24 de outubro de 2016

KAMILA FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Subprocuradora da Saúde/PGM

OAB/RO 8064

EXTRATO N° 30/SPS/PGM/2016 - (LEI FEDERAL N°. 8.666/93)
PROCESSO N.° 08.00306/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO / SEMUSA 
CONTRATADO: EMPRESA L. A. PRESTES CHAVES - ME 
ESPÉCIE: CONTRATO N° 100/PGM/2012
OBJETO: Constitui objeto Contrato n° 100/PGM /2012, a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde, em conformidade com o Projeto Básico e anexos constantes do Edital de Pregão n1 
180/2011/CML/SEMAD/PVH, de fls. 583/602 dos autos.

Constitui objeto do presente Termo a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as 
despesas advindas da celebração do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n°. 100/PGM/2012, da 
forma seguinte:

As despesas decorrentes do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n°.100/PGM/2012 serão 
custeadas mediante recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUSA, e correrão por conta da seguinte programação:

- Program a/A tividade Código n° 08.31.1030302602.267, Elemento de Despesa n°
33.90.30.0000 e 33.90.30.1000 Fonte de Recursos: 01.07 -  Recursos do Tesouro, conforme 
Nota de Empenho Global n° 002358, de 15.09.2016, no valor de R$ 28.115,61 (vinte e oito mil 
cento e quinze reais e sessenta e um centavos).
- Program a/A tividade Código n° 08.31.1030202612.405, Elemento de Despesa n
3.3.90.30.0000 e 33.90.30.1000 Fonte de Recursos: 01.07 -  Recursos do Tesouro, conforme 
Nota de Empenho Global n° 002360, de 15.09.2016, no valor de R$ 24.826,39 ( vinte e quatro 
mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos ).
- Program a/A tividade Código n° 08.31.1030302602.268, Elemento de Despesa n1
33.90.30.0000 e 33.90.30.1000 Fonte de Recursos: 01.07 -  Recursos do Tesouro, conforme 
Nota de Empenho Global n° 002359, de 15.09.2016, no valor de R$ 4.094,00 ( quatro mil e 
noventa e quatro reais).
- Program a/Atividade Código n° 08.31.1030302602.267, Elemento de Despesa n
33.90.39.0000 e 33.90.39.9999. Fonte de Recursos: 01.07 -  Recursos do Tesouro, conforme 
Nota de Empenho Ordinário n° 002361, de 15.09.2016, no valor de R$ 46.075,00 (quarenta e 
seis mil e setenta e cinco reais).

Porto Velho/RO, 24 de outubro de 2016.

KAMILA FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA 
Subprocuradora da Saúde/PGM 

OAB/RO 8064
EXTRATO N° 31/SPS/PGM/2016 - (LEI FEDERAL N°. 8.666/93)
PROCESSO N.° 08.00194.00/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO / SEMUSA 
CONTRATADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
ESPÉCIE: CONVÊNIO N° 003/LCC/SPS/PGM/2016
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de Convênio a realização de estágio 
obrigatório, entendido enquanto ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, e definido como tal no projeto pedagógico do Curso, cuja 
carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma, junto à PARTE 
CONCEDENTE, de 700 (setecentos) estudantes regularmente matriculados e com 
frequência efetiva em Cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Medicina, 
Enfermagem, Psicologia e Educação Física da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia -  UNIR, Instituição de Ensino Superior da qual é Mantenedora a 
CONVENENTE.
O estág io não gerará víncu lo em pregatíc io de qualquer natureza com o 
CONCEDENTE, conforme previsto no Art. 3° da Lei de n° 11.788/08.
Este Convênio não visa o repasse de recursos financeiros de qualquer parte, tendo 
em vista ser o seu caráter eminentemente didático-pedagógico.
O estágio será por prazo determinado, devendo constar no T ermo de Compromisso o 

o  período de sua duração, a data de seu início e término, não podendo ser superior a 02 
(dois) anos na mesma CONCEDENTE, salvo quando se tratar de estudante portador 
de deficiência.
O presente Convênio terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da 
data da publicação no Diário Oficial do Município de Porto Velho, podendo seus 
termos serem revistos a qualquer tempo, ou mesmo ser rescindido por qualquer das 
artes convenentes, mediante aviso prévio (notificação escrita) de 90 (noventa) dias, 

ficando, contudo garantida a conclusão dos estágios em curso.
A jornada de trabalho de estágio será definida no Termo de Compromisso, 
dependendo da disponibilidade do setor, a ser cumprida em horário estabelecido pelo 
C O N C ED EN TE , compatível com as atividades acadêm icas do estagiário, 
respeitadas as normas estabelecidas pela CONVENIADA, nunca ultrapassando 06 
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sendo vedada a permanência de 
estagiários como voluntários em outros horários nos respectivos locais de estágio.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Comarca de Porto Velho para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Convênio.

Porto Velho, RO, 26 de outubro de 2016.

KAMILA FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Subprocuradora da Saúde/PGM

OAB/RO 8064

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 FAZENDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE FOROS

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, como proprietário dos imóveis enfiteutas abaixo 

identificados, notifica ao foreiro, detentor do domínio útil dos referidos imóveis, que:

Considerando a obrigação prevista no artigo 678 do Código Civil c/c Art. 13, “a” da Lei 

Municipal n°. 202/1987 acerca do pagamento dos FOROS -  Receita Patrimonial;

Considerando que o terreno enfitêutico está sujeito ao foro anual, certo e invariável de 

1% (um por cento) do valor da terra nua, previsto no Boletim do Cadastro Imobiliário deste 

município.

Fica notificado ao titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer titulo de imóvel

aforado que deverá PAGAR O FORO ANUAL, correspondendo a 1% (um por cento) do valor

da terra nua, lançados de ofício na conta corrente do contribuinte, relativos aos últimos 10

anos, conforme quadro demonstrativo abaixo:
RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL - LANÇAMENTO DE FOROS

N°

ORD.

01

CONTRIBUINTE

SILVIO CANDIDO TENORIO

PROCESSO

06.01401/2015

INSCRIÇÃO

CADASTRAL

01.25.103.0260.001

ASSUNTO

LANÇAMENTO 

DE FOROS

PERÍODO

2007 a 2016

A guia do tributo ora lançado poderá ser retirada no atendimento presencial da 

Secretaria Municipal de Fazenda com a seguinte localização:

Av. Carlos Gomes, 181, Arigolândia -  fone: 3901-3108.
08:00 as 14:00 h, segunda a sexta-feira

Porto Velho/RO, 19 de Outubro de 2016.

Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REVISÃO DE IPTU e TRSD

Considerando o pedido do contribuinte - revisão de IPTU e TRSD -  formalizado por meio do 
processo abaixo relacionado;

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA vem a público NOTIFICAR o contribuinte com 

inscrição cadastral municipal abaixo relacionada, sobre a conclusão do pedido de revisão de 

IPTU e TRSD.

RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTES - REVISÃO DE IPTU e TRSD

N°

ORD.

01

CONTRIBUINTES PROCESSOS

06.03516/2014

INSCRIÇÕES

CADASTRAIS

01.51.011.1359.001

01.51.011.1309.001

ASSUNTO

REVISÃO DE

IPTU e TRSD 2014

CONCLUSÃO

INDEFERIDO

A guia do tributo em pauta poderá ser retirada na Secretaria Municipal de Fazenda com 
seguinte localização:

Av. Carlos Gomes, 181, Arigolândia -  fone: 3901-3108.
Das 08:00 as 14:00 h, segunda a sexta-feira.

Porto Velho/RO, 19 de Outubro de 2016

Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

Adão Geraldo Colombo
Departamento de Arrecadação Tributária -  DAT/SEMFAZ

Diretor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 
DIVIDA POR INDENIZAÇÃO

Processo n° 08.00252.00/2015

C onsiderando o parecer n° 49/SUB-SAUDE/PG M /2016 
constantes nos autos, que trata de Serviços de Limpeza, Higienização 
Desinfecção e Coleta de Resíduos Solidos Hospitalar.

Diante do exposto e pelo presente instrumento RECONHEÇO E 
HOMOLOGO por indenização de despesa em favor da Empresa Ka PiTAL 
SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI, CNPJ N° 84.555.564/0001-80, o débito 
no valor de R$ 62.226,57 (Sessenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e setes centavos), conforme Nota Fiscal n° 00411, devidamente 
certificada no verso por quem de direito, atestando que os serviços foram 
realizados com objetivo de atender a SEMUSA, no período de Junho de 2016

Porto Velho -  RO, 26 de Outubro 2016.

Domingos Sávio Fernandes de Araújo
Secretário Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 020/2016 -  SRP N°

014/2016
PROCESSO N° 08.00044-00/2015

Aos Vinte 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 Araujo RG. RG.5.161.280 SSP/RO, CPF.173.530.505-78, ÓRGÃO 
GERENCIADOR e de outro a empresa: PLANET GRAF COMÉRCIO E
IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA, DETENTORA, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo 08.00044- 
00/2015 e homologada à fl. 386, Referente o Pregão n° 020/2016, para SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO (Envelopes personalizados em papel Kraft 
branco para acondicionar filmes radiográficos e ultrassonografia), do tipo 
MENOR PREÇO, critério de Adjudicação 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 SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO (Envelopes personalizados em papel Kraft 
branco para acondicionar filmes radiográficos e ultrassonografia), do tipo 
MENOR PREÇO, critério de Adjudicação 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.° 020/2016, para Registro de 
Preços n° 014/2016.

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.

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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3.2 -  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 12.1.7 
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;

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

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

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS -  
MAJORAÇÃO

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

6.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, respeitados os 
prazos definidos no art. 34 do Decreto 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.
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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) dias 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

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

11.1 -  O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas no Item 19 do Edital;

10. DO PAGAMENTO
12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

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

10.1.1 - Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto deste Termo de Referência, a 
SEMUSA realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da 
data final do período de adimplemento. O pagamento proporcional, mediante a 
entrega de nota(s) fiscal(is), que corresponderá(ão) ao valor do objeto contratado 
e entregue;

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

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

10.1.4 - A SEMUSA poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos 
termos deste Termo de Referência;

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

10.1.6 - Os pagamentos serão efetuados após apresentação da fiscal/fatura, em 
até 15 (quinze) dias contados da data de certificação da Nota Fiscal;

10.1.8 - 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;

10.1.9 - 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;

10.1.10 - 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";

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

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

10.1.13 - 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;

12.1 -  São obrigações da empresa contratada:

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

12.1.2 - Acatar prontamente as instruções emitidas pela SEMUSA;

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

12.1.4 - 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;

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

12.1.6 - 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.

12.1.7 - Entregar os materiais no local listado no item 7.2 deste termo de 
referência, nos horários definidos no subitem 6.2, arcando com todos os custos 
relativos a esta obrigação.

12.1.8 - A contratada deverá efetuar a entrega do(s) produto(s) no prazo de 30 
dias corridos contados da data de recebimento das respectivas Nota de Empenho;

12.1.9 - A contratada deverá comunicar a SEMUSA, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

12.1.10 -  A contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos 
causados direta ou indiretamente, a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;

12.1.11 -  A contratada deverá entregar os produtos dentro das especificações 
contida neste instrumento, responsabilizando-se pela troca, no prazo de validade 
em caso de danificação do mesmo ou em sua embalagem, desde que a danificação 
na embalagem comprometa o uso futuro do produto em questão, independente do 
motivo alegado, conforme parecer técnico da SEMUSA;

12.1.12 -  A inobservância ao disposto no item acima implicará o não pagamento à 
contratada, até a sua regularização;

12.1.13 - Em caso de extravio dá antes de sua recepção pelo contratante, a 
contratada deverá arcar com todas as despesas;

10.1.14 - 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;

10.1.15 -  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:

12.1.14 -  Em todo caso de devolução ou extravio da contratada a aquisição dos 
produtos, será responsável pelo pagamento de fretes, carretos, seguro e tributos, 
se ocorrerem;

12.1.15 -  A contratada deverá comunicar ao Departamento SOLICITANTE 
(conforme anexo II) no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo 
de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

12.1.16 -  A contratada deverá reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no 
todo ou em parte os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do 
transporte, como providenciar a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos;

12.1.17 -  A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as 
mesmas condições de habilitação;

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

efetivo
12.1.18 -  A contrata deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto deste Termo de 
Referência, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) do valor contratado;

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

I= i I= 6/100
365 365

I= 0,00016438
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13.1 -  Facilitar o acesso aos locais de trabalho, bem como prestar esclarecimentos 
que se fizerem necessários;

13.2 -  Designar um servidor ou equipe para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato;

14.7 -  A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o 
fato a punir comunicado por escrito pela contratante à contratada, após o regular 
processo administrativo;

14.8 -  As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 
devidamente comprovado, a critério do Município;

13.3 -  Efetuar os pagamentos à empresa contratada;

13.4 -  Aplicar à empresa contratada as penalidades regulamentares 
contratuais.

e
14.9 -  O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 -  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Instrumento 
convocatório ou condições previstas no Termo Referência (Anexo II) deste 
Termo, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7° da Lei 
10.520/2002, artigo 6°, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

14.1.2 -  Advertência;

14.1.3 -  Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do 
Contrato, em caso de atraso até 2 (dois) dias para entregar o(s) Item(s) a contar 
do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida, ou descumprimento 
de qualquer obrigação assumida;

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

Projeto Atividade:
08.31.10.302.261.2.271 - Manutenção da Maternidade Pública Municipal Mãe 
Esperança.
08.31.10.302.261.2.276 - Implantação e Manutenção Centro de Referência da 
Mulher
08.31.10.302.261.2.278 - Manutenção das Unidades de Pronto Atendimentos - 
UPA
08.31.10.302.261.2.405 - Manutenção do Centro de Referência de Especialidades 
Médicas

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 - Material de Consumo

14.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, 
em caso de atraso superior a 2 (dois) dias para o fornecimento dos produtos, a 
contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base no 
artigo 86, da Lei n° 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

Fonte de Recurso:
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de recursos do Sistema Único de 
Saúde - SUS

14.1.5 -  Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa 
injustificada para a assinatura do contrato;

14.1.6 -  Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de 
inexecução total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais 
sanções previstas em lei;

14.1.7 -  Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da 
contratada dar causa à rescisão do contrato;

14.1.8 -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

14.1.9 -  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 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
na letra anterior;

14.2 -  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 
Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas no ato convocatório e no futuro contrato e das 
demais cominações legais;

14.3 -  As multas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 
deduzidas do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do 
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada 
para complementação do valor homologado;

14.4 -  As sanções administrativas previstas neste Termo são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

14.5 -  No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será 
observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

14.5.1 -  Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis;

14.5.2 -  Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às 
determinações da fiscalização;

14.5.3 -  Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

14.5.4 -  Desatender às determinações da fiscalização;

14.6 -  As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 
repetir o motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, 
sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse 
público;

15.2 VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 53.472,00 (CINQUENTA E 
TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 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°.20/2016, Pregão n° 020/2016, SRP 014/2016 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, 20 de Outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAUJO 
Secretário Municipal de Saúde

ANTÔNIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA 
Pregoeiro da CPL-SAÚDE

DANIEL FRANCESCHISILVA 
PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO N° 016/2016 - SRP N° 011/2016 
PROCESSO N° 08.00088-00/2016

Aos sete 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 Araujo RG. 5.161.280 SSP/RO, CPF. 173.530.505-78, ÓRGÃO 
GERENCIADOR e de outro a empresa: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS 
LTDA EPP DETENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no processo 08.00088-00/2016 e homologada à folha 
de n° 442, Referente o Pregão n° 016/2016, para IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E HIGIENE BUCAL VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DO DAB/DSB/SEMUSA do tipo MENOR PREÇO, Critério de 
Adjudicação 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 IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS E HIGIENE BUCAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DO DAB/DSB/SEMUSA, do tipo MENOR PREÇO, Critério de Adjudicação 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.° 
016/2016, para Registro de Preços n° 011/2016.

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;

11.
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 
subm issão do procedim ento à Coordenadoria Juríd ica de Saúde e 
Educação/CJSE/PGM e a Controladoria Geral do Município para fins de análise e 
parecer;

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

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

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

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

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

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

8 . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

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 
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  
e reço: h ttp ://a lias .p o rto v e lh o .ro .g o v .b r/P o rta lT ra n sp a re n c ia /D O M /L is ta r/

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


ANO XXXII DOM N° 5.321 Porto Velho, RO 27.10.2016 007
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.

10.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, àquela será devolvida ao(s) contratado(s), pelo responsável da área 
Técnica e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

10.8 -  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;

10.9 -  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 deste 
Edital;

10.10 -  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.

10.11 -  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.

10.12 -  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.

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

10.14 -  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:

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

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 - Após o RECEBIMENTO dos PRODUTOS, 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;

I=__ i_
365

I= 6/100 
365

I= 0,00016438

11- DO PRAZO, DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS.

10.2 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;

11.1 - O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas no Item 19 do Edital;

10.3 A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 
(dez) dias após a entrega dos produtos, 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;

10.4 -  A empresa detentora deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a 
Nota Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.5 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;

10.6 -  É condição obrigatória para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual -  SEFIN, Certidão 
Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 
12.440) e Certidão Negativa Federal, as certidões serão conferidas on-line nos 
sítios eletrônicos.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 -  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n°. 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, bem como, às previstas no Termo de Referência, Anexo II do 
Edital, são obrigações da Detentora:

12.1.1- Responsabilizar pelos danos causados diretamente ao Município ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Município, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93;

12.1.2- Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execução da 
eventual contratação, deverão ser mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, 
Tributos Estaduais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de 
acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 -  Caberá a CONTRATANTE:
13.2 - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para o fiel cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS PRODUTOS) e prestar 
as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;
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13.3 - Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos produtos 
correspondentes ao objeto deste instrumento, por servidor ou Comissão de 
Recebimento dos Materiais, devidamente legalizado, conforme prevê o art. 73, da 
Lei n.° 8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a 
empresa entregar fora das especificações do Termo de Referência e seu (s) 
Anexo(s), não eximindo a CONTRATADA de sua total responsabilidade quanto ao 
cumprimento de suas obrigações;

a) 08.31.10.303.260.2.268 - Estruturação da Rede Odontológica do Município de 

Porto Velho

08.31.10.303.260.2.267 - Manutenção da Rede Odontológica (insumos) e dos 

consultórios instalados nas unidades.

15.1.2 Elemento de Despesa:
a) 3.3.90.30 Material de Consumo

13.4 - Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer 
ocorrência relacionada com a aquisição dos produtos;

15.1.3 Fonte Recurso: 
a) 01.07 - Recursos do SUS;

13.5 - Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao 
estabelecido neste Termo de Referência, mediante conferência dos documentos: 
Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestados por servidor ou comissão 
encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições 
contidas neste instrumento;

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
Registro de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas no Art. 7° da Lei 
10.520/2002, artigo 6°, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

14.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de 
Empenho), a Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

14.2.1 - Advertência;

14.2.2 - Multas:

14.2.3- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

14.2.4- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo n° 87 da Lei 
n° 8.666/93, conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo penalidade que 
culmine na aplicação de multas estas serão no montante de até 10% do valor contratual, no caso 
de inexecução total, ou até 10% do valor inadimplido, na hipótese de inexecução parcial;

14.2.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada 
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização 
da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

14.2.6. Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer 
órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, 
por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade;

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior;

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo- 
lhe franqueada vista ao processo.

14.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos 
produtos, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

14.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada 
até o julgamento do pleito, nos termos do artigo n°. 109, da Lei 8.666/93.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, 
o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas 
decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento deste exercício financeiro do Município de 
Porto Velho, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou 
órgão administrativo envolvido, a seguir especificado:

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 513.400,00 (quinhentos e 
treze mil e quatrocentos reais).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 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 - Pregão n° 016/2016 e SRP n° 011/2016 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 07 de outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS JACÓ AIRES CORRÊA JÚNIOR
Pregoeiro

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA
ALG RIO Comércio de Produtos Ltda Epp

15.1.1 Projeto de Atividade:

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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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO N° 016/2016 - SRP N° 011/2016 
PROCESSO N° 08.00088-00/2016

Aos sete 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 Araujo RG. 5.161.280 SSP/RO, CPF. 173.530.505-78, ÓRGÃO 
GERENCIADOR e de outro a empresa: ELISVANDIA MATOS DONINI -  ME 
DETENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme 
decisão exarada no processo 08.00088-00/2016 e homologada à folha 442, 
Referente o Pregão n° 16/2016, para IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E HIGIENE BUCAL VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DO DAB/DSB/SEMUSA do tipo MENOR PREÇO, Critério de 
Adjudicação 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 IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS E HIGIENE BUCAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DO DAB/DSB/SEMUSA, do tipo MENOR PREÇO, Critério de Adjudicação 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.° 
016/2016, para Registro de Preços n° 011/2016.

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;

11.
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 
subm issão do procedim ento à Coordenadoria Juríd ica de Saúde e 
Educação/CJSE/PGM e a Controladoria Geral do Município para fins de análise e 
parecer;

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

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

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

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

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

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

8 . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

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. DO PAGAMENTO

10.1 - Após o RECEBIMENTO dos PRODUTOS, 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;

10.2 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;

10.3 A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 
(dez) dias após a entrega dos produtos, 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;

10.4 -  A empresa detentora deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a 
Nota Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.5 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;

10.6 -  É condição obrigatória para o pagamento do valor constante de cada Nota 
Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual -  SEFIN, Certidão 
Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 
12.440) e Certidão Negativa Federal, as certidões serão conferidas on-line nos 
sítios eletrônicos.

10.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, àquela será devolvida ao(s) contratado(s), pelo responsável da área 
Técnica e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

10.8 -  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;

10.9 -  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 deste 
Edital;

10.10 -  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.

10.11 -  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.

10.12 -  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.

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

10.14 -  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
365

I= 6/100 
365

I= 0,00016438

11- DO PRAZO, DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS.

11.1 - O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento 
obedecerão, fielmente, às disposições contidas no Item 19 do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 -  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n°. 8.666/93 e demais 
normas pertinentes, bem como, às previstas no Termo de Referência, Anexo II do 
Edital, são obrigações da Detentora:

12.1.1- Responsabilizar pelos danos causados diretamente ao Município ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
Município, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93;

12.1.2- Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execução da 
eventual contratação, deverão ser mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, 
Tributos Estaduais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de 
acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 -  Caberá a CONTRATANTE:
13.2 - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para o fiel cumprimento de suas obrigações (ENTREGA DOS PRODUTOS) e prestar 
as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;

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° 5.321 Porto Velho, RO 27.10.2016 011
13.3 - Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos produtos 
correspondentes ao objeto deste instrumento, por servidor ou Comissão de 
Recebimento dos Materiais, devidamente legalizado, conforme prevê o art. 73, da 
Lei n.° 8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a 
empresa entregar fora das especificações do Termo de Referência e seu (s) 
Anexo(s), não eximindo a CONTRATADA de sua total responsabilidade quanto ao 
cumprimento de suas obrigações;

13.4 - Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer 
ocorrência relacionada com a aquisição dos produtos;

13.5 - Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao 
estabelecido neste Termo de Referência, mediante conferência dos documentos: 
Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestados por servidor ou comissão 
encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições 
contidas neste instrumento;

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
Registro de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas no Art. 7° da Lei 
10.520/2002, artigo 6°, I, da lei 12.846/2013 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, 
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

14.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por Nota de 
Empenho), a Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

14.2.1 - Advertência;

14.2.2 - Multas:

14.2.3- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

14.2.4- Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo n° 87 da Lei 
n° 8.666/93, conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo penalidade que 
culmine na aplicação de multas estas serão no montante de até 10% do valor contratual, no caso 
de inexecução total, ou até 10% do valor inadimplido, na hipótese de inexecução parcial;

14.2.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada 
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização 
da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

a) 08.31.10.303.260.2.268 - Estruturação da Rede Odontológica do Município de 

Porto Velho

08.31.10.303.260.2.267 - Manutenção da Rede Odontológica (insumos) e dos 

consultórios instalados nas unidades.

15.1.2 Elemento de Despesa:
a) 3.3.90.30 Material de Consumo

15.1.3 Fonte Recurso:
a) 01.07 - Recursos do SUS;

15.2- O Valor estimado para contratação é de R$ 40.600,00 (quarenta mil e 
seiscentos reais).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

16.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e 
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 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 - Pregão n° 016/2016 SRP n° 011/2016 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 07 de outubro de 2016.

14.2.6. Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer 
órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, 
por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade;

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 
administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior;

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo- 
lhe franqueada vista ao processo.

14.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos 
produtos, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

14.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada 
até o julgamento do pleito, nos termos do artigo n°. 109, da Lei 8.666/93.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, 
o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas 
decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento deste exercício financeiro do Município de 
Porto Velho, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou 
órgão administrativo envolvido, a seguir especificado:

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

CARLOS JACÓ AIRES CORRÊA JÚNIOR
Pregoeiro

DAIANA DE FÁTIMA CASTRO
ELISVANDIA MATOS DONINI - ME

15.1.1 Projeto de Atividade:
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, nos 
term os do art. 6°, inc iso 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° 014/2016, Pregão Eletrônico n° 020/2016, Processo n° 08.00044/2015, 
O b je to : S ISTEM A DE REG ISTRO  DE PREÇO PARA EVENTUAL E 
FU TU RA A Q U IS IÇ Ã O  DE M A TE R IA IS  DE CO NSUM O  (E nve lopes 
personalizados em papel Kraft branco para acondicionar filmes radiográficos 
e ultrassonografia), com o seguinte resultado:

ITEM 01
Objeto: Envelope em papel branco, gramatura de 90g, 

tamanho 26x32 cm com impressão na face, 
personalizado nas cores apresentadas na arte do 
modelo ilustrativo em anexo.
Será utilizado para raios-x e mamografia.
Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, nome da secretaria, identificação do nome do 
paciente, tipo de exame, setor radiológico, data. 
Tiragem mínima: 10 milheiros

Unidade: MILHEIRO

Marca: FORONI

Quantidade: 50

Valor Unitário: R$ 432,50

Valor Total: R$ 21.625,00

Empresa Detentora: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE 
PAPEL

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 02.176.635/0001-70

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, N° 200 -  BAIR
RO FLORESTA CEP 90.220-210

Responsável: DANIEL FRANCESCHI SILVA

CPF n°: 663.442.470-53

ITEM 02
Objeto: Envelope em papel branco, gramatura de 90g, 

tamanho 31x41 cm com impressão na face, 
personalizado nas cores apresentadas na arte do 
modelo em anexo.
Será utilizado para raios-x.
Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, nome da secretaria, identificação do nome do 
paciente, tipo de exame, setor radiológico, data. 
Tiragem mínima: 10 milheiros

Unidade: MILHEIRO

Marca: FORONI

Quantidade: 50

Valor Unitário: R$ 548,94

Valor Total: R$ 27.447,00

Empresa Detentora: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE 
PAPEL

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 02.176.635/0001-70

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, N° 200 -  BAIR
RO FLORESTA CEP 90.220-210

Responsável: DANIEL FRANCESCHI SILVA

CPF n°: 663.442.470-53

ITEM 03

Objeto: Envelope em papel branco, gramatura de 90g. 
tamanho 37x37 cm com impressão na face, 
personalizado nas cores apresentadas na arte do 
modelo em anexo.
Será utilizado para raios-x.
Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, nome da secretaria, identificação do nome do 
paciente, tipo de exame, setor radiológico, data. 
Tiragem mínima: 10 milheiros

Unidade: MILHEIRO

Quantidade: 50

Situação: FRACASSADO

ITEM 04

Objeto:
Envelope em papel branco, gramatura de 90g, 
tamanho 37x45 cm com impressão na face, 
personalizado nas cores apresentadas na arte do 
modelo em anexo.
Será utilizado para raios-x.
Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, nome da secretaria, identificação do nome do 
paciente, tipo de exame, setor radiológico, data. 
Tiragem mínima: 10 milheiros

Unidade: MILHEIRO

Quantidade: 50

Situação: FRACASSADO

ITEM 05
Objeto: Envelope em papel branco, gramatura de 90g tamanho 

14x22 cm com impressão na face, personalizado nas 
cores apresentadas na arte do modelo em anexo.
Será utilizado para ultrassonografia.
Impressão conterá: Brasão da Prefeitura Municipal de 
Porto Velho, nome da Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, nome da secretaria, tipo de exame, setor 
radiológico.
Tiragem mínima: 10 milheiros

Unidade: MILHEIRO

Quantidade: 20

Marca: FORONI

Valor Unitário: R$ 220,00

Valor Total: R$ 4.400,00

Empresa Detentora: PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE 
PAPEL

Enquadramento: LTDA

CNPJ n.°: 02.176.635/0001-70

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, N° 200 -  
BAIRRO FLORESTA CEP 90.220-210

Responsável: DANIEL FRANCESCHI SILVA

CPF n°: 663.442.470-53

Porto Velho, 27 de Outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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, torna público o Registro de Preços n° 011/2016, Pregão Eletrô 
nico n° 016/2016, Processo n° 08.00088.00/2016, Objeto: IMPLANTAÇÃO 
DE SRP PARA A Q U IS IÇ Ã O  DE PRO DUTO S DE H IG IEN E BUCAL 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DAB/DSB/SEMUSA, com o 
seguinte resultado:

Objeto:

Unidade:

Marca:

Quantidade:

Valor Unitário: 

Valor Total: 

Empresa Detentora: 

Enquadramento:

ITEM 01
Kit Infantil contendo:
CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso 
INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e registro ou 
notificação na AN VISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
ESCOVA, dental tipo infantil, cerdas macias, de 
nylon, com 04 fileiras de tufos, com 28 a 30 tufos 
de cerdas aparadas e arredondadas 
uniformemente na mesma altura, com feixes de 
cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça 
arredondada, cabo opaco, anatômico, 
(polipropileno atóxico), medindo cerca 15 cm 
podendo variar ± 2% com capa protetora. FIO, 
dental, rolo com no mínimo 25 m. Embalagem com 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.
Os kit’s deverão ser entregue separadamente 
em sacolinhas personalizadas do Programa de 
Odontologia: da SEMUSA, as sacolas deverão 
ser em material PVC maleável e com a frente 
transparente e verso Branco, medindo 20x12 
cm, com botão de pressão.

KIT

ALG 

60.000 

R$ 3,41 

R$ 204.600,00

ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS 

L T D A -E P P

CNPJ n.°: 05.763.509/0001-00

Endereço: AV. MERITI N° 2727 SALA 203, BAIRRO 
VILA DA PENHA -  CEP: 21.211-007 -  RIO 
DE JANEIRO/RJ

Responsável: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

CPF n°: 013.851.697.96

ITEM  02
Objeto:

Unidade:

Marca:

Q uantidade:

Valor U nitário: 

Valor Total: 

Em presa Detentora: 

Enquadram ento:

Objeto:

Unidade:

Marca:

Q uantidade:

Valor Unitário: 

Valor Total: 

Em presa Detentora: 

Enquadram ento: 

CNPJ n.°:

Endereço:

Responsável:

CPF n°:

Kit fundamental contendo:
C R E M E , dental, Com  flúor (1500 ppm ), uso 
ADULTO. Em balagem : com  90 gram as, com  
dados de identificação do produto, m arca do 
fabricante, prazo de validade e registro  ou  noti
ficação na A N V ISA /M IN ISTÉRIO  D A  SA Ú 
DE: ESCOVA, dental uso adolescente/adulto, 
cerdas m acias, de nylon, com  04 fileiras de tu
fos, com  m ínim o 34 tufos de cerdas, aparadas e 
arredondadas uniform em ente na m esm a altura, 
com  feixes de cerdas hom ogêneas, escova 
com pacta, cabeça arredondada, cabo anatôm i
co, (polipropileno atóxico), m edindo cerca 17 a 
18,5 cm podendo variar ±  2%  com  capa pro te
tora. FIO, Dental, rolo com  no m ínim o 25 m. 
Em balagem  com  dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Os k it’s deve
rão ser entregue separadam ente em sacolinhas 
personalizadas do Program a de O dontologia: 
da SEM U SA  as sacolas deverão ser em  m ateri
al PVC maleável e com  a frente transparente e 
verso Branco, m edindo 20x12 cm, com  botão 
de pressão.

K IT

A LG

50.000

R$ 2,56

R$ 128.000,00

A LG  RIO -CO M ERCIO  DE PRO D U TO S 

LTDA -  EPP

CNPJ n.°: 05.763.509/0001-00

Endereço: AV. M ERITI N° 2727 SALA  203, BAIRRO
V ILA  DA PEN H A  -  CEP: 21.211-007 -  RIO
D E JAN EIRO /RJ

Responsável: PAULO SERGIO PEREIRA  D A  SILVA

CPF n°: 013.851.697.96

ITEM  03
ESC O V A , dentai tipo infantil, cerdas m acias, 
de nylon, com  04 fileiras de tufos, com  28 a  30 
tufos de cerdas aparadas e arredondadas unifor
m em ente na m esm a altura, com  feixes de cer
das hom ogêneas, escova com pacta, cabeça ar
redondada, cabo opaco, anatôm ico, (polipropi
leno atóxico), m edindo cerca 15 cm  podendo 
variar ± 2%  com  capa protetora.

U N ID A D E

DENTAL K

130.000

RS 0,42

R$ 54.600,00

A LG RIO -CO M ERCIO  DE PRO D U TO S

LTDA -  EPP

05.763.509/0001-00

AV. M ERITI N° 2727 SALA  203, BA IRRO  
V ILA  DA  PEN HA  -  CEP: 21.211-007 -  RIO 
DE JA N EIRO /RJ

PAULO SÉRGIO PEREIRA  DA SILVA 

013.851.697.96

ITEM  04
Objeto: ESCOVA, dental uso adolescente/adulto,

cerdas m acias, de nylon, com  04 fileiras de tu
fos, com  m ínimo 34 tufos de cerdas, aparadas e 
arredondadas uniform em ente na m esm a altuiva,
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com feixes de cerdas homogêneas, escova 
compacta, cabeça arredondada, cabo anatômi
co, (polipropileno atóxico), medindo cerca 17 
A 18,5 cm podendo variar ± 2% com capa pro
tetora.

Unidade: UNIDADE

Marca: DENTAL K

Quantidade: 100.000

Valor Unitário: R$ 0,45

Valor Total: R$ 45.000,00

Empresa Detentora: ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS

Enquadramento: L T D A -E P P

CNPJ n.°: 05.763.509/0001-00

Endereço: AV. MERITI N° 2727 SALA 203, BAIRRO 
VILA DA PENHA -  CEP: 21.211-007 -  RIO 
DE JANEIRO/RJ

Responsável: PAULO SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

CPF n°: 013.851.697.96

ITEM 05
Objeto: CREME, dental, Com flúor (1100 ppm), uso 

INFANTIL. Embalagem: com 50 gramas, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e registro ou noti
ficação na ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚ
DE.

Unidade: UNIDADE

Marca: ALG KIDS

Quantidade: 35.000

Valor Unitário: R$ 1,27

Valor Total: R$ 44.450,00

Empresa Detentora: ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS ----------------------------------------------------------- —1------

Enquadramento: L T D A -E P P

CNPJ n.°: 05.763.509/0001-00

Endereço: AV. MERITI N° 2727 SALA 203, BAIRRO 
VILA DA PENHA -  CEP: 21.211-007 -  RIO 
DE JANEIRO/RJ

Responsável: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

CPF n°: 013.851.697.96

ITEM 06
Objeto: CREME, dental, Com flúor (1500 ppm), uso 

ADULTO. Embalagem: com 90 gramas, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e registro ou noti
ficação na ANVISA/M INISTÉRIO DA SAÚ
DE.

Unidade: UNIDADE

Marca: ALG

Quantidade: 35.000

Valor Unitário: R$ 1,05

Valor Total: R$ 36.750,00

Empresa Detentora: ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS

Enquadramento: L T D A -E P P

CNPJ n.°: 05.763.509/0001-00

Endereço: AV. MERITI N° 2727 SALA 203, BAIRRO 
VILA DA PENHA -  CEP: 21.211-007 -  RIO 
DE JANEIRO/RJ

Responsável: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

CPF n°: 013.851.697.96

ITEM 07
Objeto: FIO, dental, rolo com no mínimo 25 m. Em

balagem com dados do fabricante, data de fa
bricação e prazo de validade.

Unidade: UNIDADE

Marca: HIGIX

Quantidade: 70.000

Valor Unitário: R$ 0,58

Valor Total: R$ 40.600,00

Empresa Detentora: ELISVANDIA MATOS DONINI

Enquadramento: ME

CNPJ n.°: 13.547.970/0001-53

Endereço: RUA EGIDIO FERRONATO N° 188, BAIR
RO LOTEAMENTO INDUSTRIAL -  CEP: 
89888-000 -C A IB I/S C

Responsável: D AI AN A DE FÁTIMA CASTRO

CPF n°: 078.167.299-00

Porto Velho, 27 de outubro de 2016.

DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde

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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Chamada Publica: N° 003/2016
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assunto: HOMOLOGAÇÃO FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei 
n.° 8.666/93, e considerando a realização do Procedimento Licitatório, na modalidade Chamada 
Pública n° 003/2016 - Compra da Agricultura Familiar, destinado à “Aquisição exclusiva de gêneros 
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar (Organizados em grupo formal, informal e 
cooperativa), para atender a Secretaria Municipal de Educação -  SEMED, conforme quantitativo, 
especificações dos produtos e valores,

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, Edital Chamada Pública n° 001/2013, nos 
seguintes termos:

Produtores vencedores:
1. Marivan Pereira De Morais (SDW05900635302001512141145) no valor de R$ 

9.900,66 (nove mil, novecentos reais e sessenta e seis centavos);
2. Nae! Costa Caitano (SDW0016058302081012140120) no valor de R$ 19.941,52 

(dezenove mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos);
3. Cooperativa Agrossustentável de União Bandeirantes

(SDW05900635302001512141145) no valor de R$ 27.367,22 (vinte e sete mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)

4. Laércio Aparecido da Silva (SDW 0199567702720801160200) no valor de R$ 
14.844,37 (quatorze mil. oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete

Porto Velho, 26 de outubro de 2016,

Rebece Aíarfe Passos da aaUfl
Secretara 'tuiíclpal Adjtna te Educação 

em Substituição
Portaria n° 1437 de 27/09/2016.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

AVISO

As ESCOLAS MUNICIPAIS de Porto Velho/RO tornam público para 
conhecimento dos interessados, que realizarão procedimento para aquisição 
de Produtos Perecíveis e Não Perecíveis para Alimentação Escolar através 
dos seus Conselhos Escolares, nos dias 08 e 09 de novembro de 2016, nos 
endereços indicado no quadro abaixo.

O procedimento será através da modalidade CONVITE, com fulcro na 
Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos Artigos 21,22 e 23, considerando o 
menor preço por item.

Os Editais e Convites estarão disponíveis nas próprias Unidades 
Escolares, sendo que a relação com endereços das mesmas será 
disponibilizada na Secretaria Municipal de Educação -  SEMED localizada 
Rua Elias Gorayeb, N° 1514 -  Nossa Senhora das Graças em horário de 
expediente.

08/11/201
6

DATA

08/11/201
6

09/11/201
6

CRONOGRAMA DE LICITAÇAO
ESCOLAS/HORARIO

ESCOLAS DA ZONA NORTE 
E OESTE -  9H 30MIN.

Auditório da Biblioteca Francisco 
Meireles, Rua José do Patrocínio, N° 
200, Bairro Centro -  Porto Velho

ESCOLAS DA ZONA SUL -  
15H30MIN.

ESCOLAS DA ZONA LESTE 
-  09H30MIN.

ENDEREÇO

Auditório da Biblioteca Francisco 
Meireles, Rua José do Patrocínio, N° 
200, Bairro Centro -  Porto Velho

Auditório da Biblioteca Francisco 
Meireles, Rua José do Patrocínio, N° 
200, Bairro Centro -  Porto Velho

Porto Velho/RO, 26 de outubro de 2016.

RESOLUÇÃO N°. 003/CGFP/2016

Dispõe sobre a aprovação do Parecer n“. 
001/CGFP/2016, referente ao processo n°. 
09.03.001-00/2016.

O Conselho Gestor do Programa Faculdade da Prefeitura - CGFP, no uso das suas

atribuições conferidas pela Lei Municipal n°. 2.284, de 04 de abril de 2016,

Considerando que é atribuição do Conselho Gestor propor medidas corretivas, sanções 

e normas complementares à execução do Programa, além de dar-lhes interpretação por meio de 

suas resoluções, conforme dispõe o artigo 2o, XIII da Lei Municipal n°. 2.284/2016;

Considerando que é competência do Conselho Gestor do Programa Faculdade da 

Prefeitura deliberar sobre a gestão do programa, bem como, manifestar-se sobre os atos que 

envolvam sua execução ao Executivo Municipal; em observância ao artigo 3o da Lei Municipal 

n°. 2.284/2016;

Considerando o Decreto Municipal n°. 14.278, de 12 de agosto de 2016, o qual aprova 

o Regimento Interno deste Conselho Gestor;

Considerando o artigo 4o, VI, XVI e XVII do Regimento Interno do Conselho Gestor 

do Programa Faculdade da Prefeitura;

Considerando a deliberação obtida na Sessão Ordinária ocorrida no dia 29 de agosto de

2016;

Resolve:

Art. Io - Aprovar o Parecer n°. 001/CGFP/2016 acostado aos autos do processo n°. 

09.03.001-00/2016, referente ao pedido da acadêmica Aline Patrícia Castro de Luna, quanto ao 

pedido de prorrogação do benefício da bolsa concedida.

Art. 2°  - Fica designado à Câmara Pedagógica a comunicação para a Faculdade Fimca, 

bem como, notificação da acadêmica quanto à impossibilidade legal de manutenção do 

benefício.

Art. 3o - A Câmara Financeira deverá encerrar o custo da referida bolsa, no semestre em 

que a acadêmica deixou de fazer jus ao beneficio concedido.

Art. 4o - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Porto Velho, 29 de agosto de 2016.

Presidente do Conselho
ÒUZA LEITE

Programa Faculdade da Prefeitura

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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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

EMDUR
PORTARIA N° 0158/2016-GAB/EMDUR Porto Velho, 25 de outubro de 2016.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - 
EMDUR, no uso das atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto 
Municipal n° 17/I de 01 de j aneiro de 2013, e estatuto desta EMDUR.

RESOLVE:

Art. 1° -  Alterar a Portaria n° 085/GAB/EMDUR/2016,
designando a empregada pública MATARA M. ROCHA PERES MARINI, 
Matricula n°. 16-7, em substituição a ex-empregada pública ANIELA OLIVA 
PEREIRA LOBO, para compor a Comissão de Elaboração de Relatórios de Atividade 
Trimestrais e Relatório Circunstanciado das Atividades realizadas pela Emdur no 
Exercício Financeiro de 2016.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

podendo seu efeito se dar a partir da ciência do empregado designado.

Dê-se ciência e cumpra-se

GERARDO MARTINS DE LIMA 
Diretor Presidente/EMDUR

PORTARIA N° 0159/2016-GAB/EMDUR Porto Velho, 25 de outubro de 2016.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - 
EMDUR, no uso das atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto 
Municipal n° 17/I de 01 de j aneiro de 2013, e estatuto desta EMDUR.

RESOLVE:

Art. 1° -  Alterar a Portaria n° 154/GAB/EMDUR/2016,
designando a empregada pública ÉRICA GLEICA SILVA DE ASSIZ, Matricula n°. 
201-1, em substituição a ex-empregada pública ANIELA OLIVA PEREIRA LOBO, 

para representar esta Empresa de Desenvolvimento Urbano -  EMDUR, como 
presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  CIPA.

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

retroagindo seus efeitos a 24 de outubro de 2016.

GERARDO MARTINS DE LIMA 
Diretor Presidente/EMDUR

PORTARIA N° 0160/2016-GAB/EMDUR Porto Velho, 25 de outubro de 2016.

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

CONSIDERANDO a execução dos Contratos, instituído pelo Art. 67 §§ 1° e 
2° da Lei Federal n° 8.666/1993 de 21.06.1993, Publicada no D.O.U n° 116 do dia 
22.06.1993;

CONSIDERANDO os procedimentos estabelecidos na Portaria de 

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

R E S O L V E:

Art. 1° DESIGNAR o empregado público JOÃO PHILIPE DE PADUA 
SILVA, M atricula n° 178-3, para F iscalizar o Processo A dm inistrativo n° 

02.41.00155/2015, que tem como objeto: A contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de lavagem simples, geral, especial e polimento automotivo nos 
veículos oficiais pertencentes á frota da Empresa de Desenvolvimento Urbano- 
EMDUR.

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

Dê-se ciência e cumpra-se

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente da EMDUR

PORTARIA N°0161/2016-GAB/EMDUR 
26 de outubro de 2016

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - 

EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto 
Municipal n° 17/I de 01 de Janeiro de 2013, e estatuto desta EMDUR.

RESOLVE:

EXONERAR a empregada pública MARIA MAIANE DE 
SOUZA NERES, Matricula n° 165-1, Portadora do RG n° 1133201 SSP/RO, CPF 
012.828.362-93, da Função Gratificada de Chefe de Seção de Patrimônio desta 
Empresa (Portaria n° 0107/2016-GAB/EMDUR de 28 de junho de 2016), com efeitos a 
partir de 31 de outubro de 2016.

Dê-se ciência e cumpra-se

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente da EMDUR

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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PORTARIA N°0162/2016-GAB/EMDUR 

26 de outubro de 2016

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - 
EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto 
Municipal n° 17/I de 01 de Janeiro de 2013, e estatuto desta EMDUR.

RESOLVE:

NOMEAR a empregada pública RAIANA NEVES CARVALHO, 
Matricula n° 198-8, Portadora do RG n°1035320 SSP/RO, CPF 987.345.472-15, na 
Função Gratificada de Chefe de Seção de Patrimônio desta Empresa, com efeitos a 
partir de 01 de novembro de 2016.

Dê-se ciência e cumpra-se

GERARDO MARTINS DE LIMA
Diretor Presidente da EMDUR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO

Processo 317/2016/IPAM
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 008/2016
Objeto: Trata-se de processo que visa a contratação de empresa de telecomunicações 
para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP -  Internet Protocol, 
dedicado ao backbone, visando acessos permanentes e completos para conexão do 
IPAM à rede mundial de Internet.

O Instituto de Previdência e Assistência dos servidores do Município de Porto Velho 
comunica a quem possa interessar que o edital em epígrafe sofreu alterações, conforme 
consta dos autos do processo e pode ser verificado no Edital retificado, que se encontra 
disponível nos sites: http://www.licitacoes-e.com.br e http://www.ipam.ro.gov.br/, 
bem como, por meio de apresentação de pen drive nesta Comissão Permanente de 
Licitações do IPAM. Informamos desde que em atendimento ao disposto no §4° do art. 
21 da Lei Federal 8.666/93, fica alterada a data de realização da licitação, a saber: 
abertura de propostas dia 10/11/2016, às 10h30min, limite de acolhimento de 
propostas às 10h30min e disputa de preços será às 11h00min, conforme 
estabelecido no Edital de Licitação. Mais informações pelo telefone (69) 3211-8148 
ou pelo e-mail: cpl@ipam.ro.gov.br, devendo ser especificado que se trata desta 
licitação no assunto.

JANAÍNA DA COSTA FRANÇA
SECRETÁRIA DA IPAM 

IPAM

ATOS D0 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
De 26 de Outubro de 2016PORTARIA N° 132 /CMPV-2016

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador
JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso III, do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho

TRANSFERIR à servidora MATILDE ARAÚJO DA SILVA, Auxiliar de Serviços

Gerais Nível V  Faixa-15, da Divisão de Serviços Gerais, para Departamento de

Recursos Humanos - DRH, retroagindo a 01 de Agosto de 2016.

OLIVEIRAJURANDI

EDITAL DE CONVOCACAO

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, no uso das atribuições que
REGIMENTOda Resolução n°. 254/CMPV-9183do artlhe confere os 8$

SESSÕESdasVereadoresSenhoresINTERNO, CONVOCA participaremparaos
EXTRAORDINÁRIA a serem realizadas no dia 27 de outubro de 2016, quinta-feira a-;

no Salão de Reuniões “Bohemundo Alvares Affonso” desta Casa Legislativa, de15:00 horas.
extrema urgência da matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA

de autoria do Executivo Municipal, queI - Projeto de Lei Complementar n 872/2016,
pagamento de honorários advocatícios de Sucumbência no âmbito do"Regulamenta o

Município de Porto Velho e dá outras providências

II * Prestação de Contas, referente ao exercício de 2013, do Município de Porto Velho, de
responsabilidade do Senhor Mauro Nazif Rasul, Prefeito Municipal.

III - Discussão e Votação do Projeto de Resolução n° 676/2016, de autoria da Mesa Diretora,
Transforma em vantagem pessoal a Gratificação de Funções de Confiança, criadoque

de 03 de maio de 2010, e a Gratificação de Apoiopela Resolução n° 538/CMPV-2010,
Administrativo, criado pela Resolução n° 548/CMPV-2011, de 11 de outubro de 2011
dá outras providencias .

Câmara Municipal de Porto Velho (RO), 26 de outubro de 2016

RIGUES DE OLIVEIRAVereador JURAN

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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SECR ETA R IA D O  MUNICIPAL
MAURO NAZIF RASUL 
Prefeito do Município de Porto Velho
ENÉAS RÔMULO DALTON DI FRANCO  
Vice-Prefeito
MARIA DE FÁTIMA PEDROZO DO AMARAL  
Chefe do Gabinete do Prefeito
BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA  
Controlador Geral do Município
MIRTON MORAES DE SOUZA  
Procurador Geral do Município / PGM

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO 
Secretário municipal de Planej. e Gestão / SEMPLA

MARCELO HAGGE SIQUEIRA  
Secretário Municipal de Fazenda / SEMFAZ

JAILSON RAMALHO FERREIRA  
Secretário Municipal de Administração / SEMAD

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

EDUARDO ALLEMAND DAMIÃO 
Secretário Municipal de Serviços Básicos / SEMUSB 
RICARDO FÁVARO ANDRADE 
Secretário Municipal de Obras / SEMOB
SOLANO DE SOUZA FERREIRA  
Secretário Municipal de Assistência Social / SEMAS

ALDER LUIS VIEIRA COLARES 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer / SEMES
ANTONIO JORGE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito / SEMTRAN 

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

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

MÁRCIA CRISTINA LUNA
Secretário Municipal de Regularização Fundiária / SEMUR

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

AMÉLIA AFONSO
Secretária Municipal de Projetos e Obras Especiais / SEMPRE

GERARDO MARTINS DE LIMA
Empresa Desenvolvimento Urbano / EMDUR 
Diretor Presidente

JOSÉ CARLOS COURI 
Diretor Presidente do IPAM

GELCA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 
Presidente da Fundação Cultural do Município

FRANCISCO MARTO DE AZEVEDO  
Fundação Escola do Servidor Público / FUNESCOLA

LILIANA CLÁUDIA OLIVEIRA VIEIRA
Coordenadoria Municipal de Política Pública para Mulheres

BRUNO EDUARDO COSTA RIBEIRO 
Coordenadoria da Juventude

CARLOS ALBERTO CANOSA 
Coordenadoria Municipal de Comunicação Social
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