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classificada em segundo lugar, para efetuar a entrega dos materiais 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 materiais, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de 
Nota Fiscal e a respectiva Nota de Empenho. 
  
9.6. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará 
obrigada 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 
MATERIAL entregue não corresponder ao exigido no Edital e na Ata 
de Registro de Preços, a Contratada será chamada para, dentro do 
prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida substituição, ou 
completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento 
da Ata e da Autoridade Competente. 
  
10. PAGAMENTO 
  
10.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições 
previstas no item 10 do Termo de Referência, Anexo II do Edital. 
  
11. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
  
11.1. O prazo, o fornecimento dos materiais e suas condições de 
entrega e recebimento obedecerão às disposições contidas no item 3 
do Termo de Referência, Anexo II do Edital. 
  
12. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
  
12.1. A garantia e assistência técnica será de acordo com as 
disposições contidas no item 4 do Termo de Referência, Anexo II do 
Edital. 
  
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 
  
13.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são 
as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas 
pertinentes, bem como, às previstas nos itens 5 e 6 do Termo de 
Referência, Anexo II do Edital. 
  
14. CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 
  
14.1. No anexo VII-A deste instrumento consta(m) a(s) empresa(s) 
componente(s) do cadastro reserva para item(ns) desta ARP (art. 14, 
§1º do Decreto Municipal nº 13.707/2014). 
  
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
15.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na 
aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não 
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e 
dos ajustes dela decorrentes; 
  
15.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 13.707/2014, 
publicado no DOM n°4.856 de 24/11/2014 e suas alterações, Lei 
Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições 
desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e 
especialmente aos casos omissos; 
  

15.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o 
anexo do Edital de Licitação do Pregão nº 090/2018 – SRP nº 
045/2018 e a proposta da Contratada.  
15.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.  
Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as 
eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 
  
E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual 
teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. 
  
Porto Velho, 06 de setembro de 2018. 
  
VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA 
Superintendente Municipal de Gestão dos Gastos Públicos 
  
JANINI FRANÇA TIBES 
Pregoeira da SML 
  
Alfrs Industria de Moveis LTDA – ME 
CNPJ 19.338.456/0001-94 
Representante:  
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI 
CPF: 662.482.300-30, 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:2B8745DC 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº082/2018 
 
A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela LC nº 654/2017, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 5.405, de 06.03.2017, em 
atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da Lei 
nº 8.666/93;  
Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo n. 
04.00158/2018, cujo objeto resumido é o AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do 
Município – PGM, conforme disposições do Edital e seus anexos. 
Licitação: 732863  
Considerando o Parecer Jurídico n. 499/SPACC/PGM/2018, fls. 293 a 
294, no qual restou consignada manifestação jurídica pela observância 
dos atos exigidos nas Leis Nacionais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, 
bem como, que foram atendidas as disposições constantes do Decreto 
Municipal nº 10.300/2006, opinando por fim, pela regularidade 
jurídica do procedimento licitatório acima descrito; 
RESOLVE HOMOLOGAR, em favor dos fornecedores abaixo 
identificados a Licitação de que trata o Pregão Eletrônico n. 
082/2018/SML, nos seguintes Termos: 
  
Empresa: AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA 

CNPJ: 03.968.287/0001-36 

Lotes: ÚNICO 

Valor Total: R$ 104.000,00 

Valor por extenso: CENTO E QUATRO MIL REAIS 

  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se os demais encaminhamentos na forma da Lei. 
  
Porto Velho-RO, 17 de setembro de 2018. 
  
PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:C5E39395 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
094/2018 
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A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela LC nº 654/2017, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 5.405, de 06.03.2017 e 
em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da 
Lei nº 8.666/93; 
  
Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo Nº 
02.00204/2018, cujo objeto é Registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (GEL PARA 
ULTRASSONOGRAFIA, FILME UPP, ELETRODO), visando 
atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município de Porto Velho em especial à Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMUSA, licitado por meio do Pregão Eletrônico nº 
094/2018, SRP n. 047/2018, licitações-e n. 732108; 
  
Considerando o Parecer Jurídico Nº 494/SPACC/PGM/2018, fls. 
345/346, no qual restou consignada manifestação jurídica pela 
observância dos atos exigidos nas Leis Nacionais nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93, bem como, que foram atendidas as disposições constantes 
do Decreto Municipal nº 10.300/2006, opinando por fim, pela 
regularidade jurídica do procedimento licitatório acima descrito; 
  
RESOLVE HOMOLOGAR, em favor da empresa REGIONAL 
COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 
EIRELI – EPP, CNPJ: 27.048.093/0001-80, LOTES 01, 02 e 03, valor 
total R$ 78.988,80 (Setenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais 
e oitenta cetnavos). 
  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei. 
  
Porto Velho, 17 de setembro de 2018. 
  
PATRICIA DAMICO DO N. CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:4A672D02 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA 

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

TERMO ADITIVO N° 049/2018 
 
TERMO ADITIVO N° 049/2018 
  
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2017 do Processo nº 
5668/17 que entre si celebram O MUNICÍPIO DE ROLIM DE 
MOURA, e do outro lado à empresa CODRASA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME. 
  
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, o 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA – RO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 04.394.805/0001-18, 
com sede no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Av. João Pessoa n.º 
4478, por seu representante legal, FABRICIO MELO DE 
ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
Civil RG 766519 SSP/RO e do CPF 723.496.702-87, Prefeito do 
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro a 
empresa CODRASA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 
03.706.607/0001-80, com sede e foro à Av. Norte Sul, 4150, Beira 
Rio, Rolim de Moura/RO, por seu representante legal, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente 
Termo aditivo, conforme cláusulas abaixo relacionadas. 
  
1. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de contratual e de execução 
referente ao Contrato nº 061/2017, do processo n° 5668/2017. 
  
2. DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo contratual estabelecido na 
cláusula sexta do Contrato nº 061/2017, será prorrogado pelo prazo de 
270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do dia 16/09/2018. 

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo contratual estabelecido na 
cláusula sétima do Contrato nº 061/2017, será prorrogado pelo prazo 
de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do dia 15/09/2018. 
  
3. DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e são aqui integralmente 
ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 061/2017, 
em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas no 
presente termo. 
  
4. DA PUBLICAÇÃO: Para sua eficácia legal, o presente Aditivo 
será publicado obedecendo ao estabelecido em Lei. 
  
Assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal. 
  
Rolim de Moura/RO, 12 de setembro de 2018. 
  
Contratante:  
Município De Rolim De Moura  
FABRICIO MELO DE ALMEIDA 
Prefeito do Município de Rolim de Moura 
  
CODRASA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME 
Contratada 

Publicado por: 
Fernanda Natalia Carvalho Sol 

Código Identificador:F1524E75 
 

ROLIM PREVI 
CONSELHO ADMINISTRATIVO - COMUNICADO 

 
COMUNICADO 
002/2018 
  
O Presidente do Conselho Administrativo do Rolim Previ, Sr Jose 
Luiz Alves Felipin, no uso de suas atribuições legais e de acordo com 
o regimento interno do conselho em vigor. 

  
Comunica: 
  
AOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO 
ROLIM PREVI, em pleno gozo de seus direitos, que a REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, agendada para o dia 18 de setembro de 2018, 
fica cancelada. Uma nova reunião será marcada em data e hora a ser 
definida, e será comunicado através de edital, para tratar do 
cumprimento e deliberação da seguinte e pauta: 
  
• Apresentação Carteira de Investimentos do Rolim Previ – 
Agosto/2018; 
• Apreciação e deliberação do Regimento interno do Conselho 
Administrativo do Rolim Previ. 

  
Rolim de Moura/RO, 14 de setembro de 2018. 
  
JOSE LUIZ ALVES FELIPIN 
Presidente do Conselho Administrativo 
Rolim Previ  

Publicado por: 
Sergio Dias de Camargo 

Código Identificador:8EF611B1 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 010/2018 - PROCESSO Nº 
826/2018 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 826/SEMTAS/2018 
  
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia D´ Oeste, com consonante autorização do Prefeito 
Municipal, torna público a dispensa de licitação para aquisição de óleo 


