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BAAR);
7. Exames de Espirometria: para todas a funções;
8. Avaliação  Ginecológica: (com  laudo  Médico  Ginecologista)  e  com

Colpocitológico  oncótico,  Ultrassonografia  Pélvica  (com  laudo),  USG  das
Mamas (até 40 anos), Mamografia Bilateral (após 40 anos);

9. Avaliação Dermatoneurológico: (com laudo Médico Dermatologista);
10. Avaliação Oftalmológico: (com laudo do Médico Oftalmologista);
11. Avaliação Otorrinolaringológico:  com Audiometria (vocal e tonal, com laudo

de Médico Otorrinolaringologista) para todas as funções;
12. Videolarincoscopia: Professores e Especialistas Educacionais,  (com laudo

do Médico Otorrinolaringologista);
13. Exame Neurológico: (com laudo do Médico Neurologista);
14. Ultrasonografia   de  :  ombro,  cotovelo,  punho,  joelho,  tonozelo,  pé  e

quadril (direito e esquerdo); (com respectivos laudos);
15. Raios X do tórax em PA e coluna total com laudo (exceto para grávidas);
16. Avaliação  Ortopédica  –  emitir  laudo  com  avaliação  de  Raios-X  tórax,

coluna total e Ultrassonografias solicitadas no item nº 12:  (com laudo do
Médico Ortopedista);

17. Apresentar  cartão  de  vacina  atualizado:  contra  (Febre  amarela,
Antitetânica) para todas as funções, e (Hepatite B) somente para profissionais
da saúde.

Observações:
● Os  exames  terão  validade  por  60  (sessenta)  dias e  a

Mamografia por  6 (seis) meses,  a contar da data de sua
expedição;

● Os exames médicos poderão ser realizados na rede pública
oficial de saúde, como também na rede particular;

● Os Raios X deverão constar à identificação do contato,  a
data e seu nome;

● Os laudos médicos realizados fora do Estado de Rondônia
deverão conter o reconhecimento da firma do emissor dos
mesmos;

● O médico do Trabalho do Município, se julgar necessário no
ato  da  apresentação  dos  exames  médicos  e
complementares,  poderá  solicitar  outros  exames,  que  por
ventura, não constem do Anexo supramencionado.

Os candidatos inscritos na condição de Portador  de Necessidade Especial  deverão
comparecer à Junta Médica Oficial do Município, munidos de Laudo Médico atestando
à  espécie  e  o  grau  ou  nível  de  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código
correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  (CID),  bem  com  a
provável  causa  da  deficiência,  para  que  seja  determinada  sua  qualificação  como
portador  de  necessidades  especiais  ou  não  e  sobre  o  grau  de  necessidade,  que
determinará estar ou não, o candidato capacitado para exercício do cargo.

 CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/SEMAD/2011.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM LOCALIDADE:ÁREA  24 – PORTO VELHO

ORD. CLASS. NOME DATA DE NASC.
266º Francisca Oliveira Santos 23/07/1960

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO 07.02410-000/2017
OBJETO: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

VALOR R$: R$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais)
CREDOR: COMBATE LTDA - EPP

CNPJ: 07.529.101/0001-01

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Considerando os dispositivos do art. 24, inciso II, c/c art. 23, inciso II, alínea “a” da “Lei
8.666/93,  alterada  pela  Lei  nº  9.648/98  e,  com  fulcro  no  Parecer  Jurídico  nº
449/SPACC/PGM/2017, fls. 86 a 91, deliberamos pela contratação direta por dispensa
de  Licitação em favor da empresa COMBATE LTDA-EPP.

Porto Velho, 01 de Novembro de 2017. 

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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  08.00294/2017, cujo objeto é:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR
(ABAIXADOR DE LÍNGUA, ABSORVENTE HIGIÊNICO E OUTROS), visando atender
as necessidades da secretaria municipal de saúde - semusa, licitado por meio do pregão
eletrônico nº 013/2017/SEMUSA, licitação 687356;

Considerando o Parecer Jurídico Nº 441 /SPACC/PGM/2017, fls.
1075 a 1078, 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 das empresas:

Empresa:
CNPJ:
Lotes:
Valor Total:
Valor por extenso:

L.R.F. Batista – ME
19.859.630/0001-44
02,06,09,10,11,12,13,15
47.936,15

Quarenta  e  sete  mil  e  novecentos  e  trinta  e  seis  reais  e
quinze centavos.

Empresa:
CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

GF Cardoso leite e cia ltda
19.844.928/0001-80
03
17.899,70

Dezessete mil e oitocentos e noventa e nove reais e setenta
centavos.

Empresa:
CNPJ:
Lotes:
Valor Total:
Valor por extenso:

Monteiro comércio serviços e representações ltda EPP 
10.547.978/0001-21
04,05,08,14
91.837,17

Noventa  e  um  mil  e  oitocentos  e  trinta  e  sete  reais  e
dezessete centavos.

Empresa:
CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

AB Import Importação e Exportação Eireli – ME
13.193.395/0001-38
16
7.849,44

Sete mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e
quatro centavos.

Empresa:
CNPJ:
Lotes:
Valor Total:
Valor por extenso:

Provider produtos hospitalares e saneantes Ltda
26.164.075/0001-00
17,19 e 20.
R$ 240.373,20

Duzentos e quarenta mil e trezentos e setenta e três reais e
vinte centavos.

Empresa:
CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

A.G.D. Oliveira ME
63.774.269/000145
18
R$ 278.388,68

Duzentos e setenta e oito  mil  e  trezentos e oitenta e oito
reais e sessenta e oito centavos.

Empresa:
CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

Globo comércio de produtos para saúde Eireli Epp 
11.824.928/0001-07
21
R$ 3.636,00

Três mil e seiscentos e trinta e seis reais.

Publique-se,  para  ciência  dos  interessados,  junte-se  cópia  aos
autos respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei. 

 Porto Velho-RO, 01 de novembro de 2017

 PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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 n. 8.666/93; 

Considerando a licitação  deflagrada no processo administrativo
n. 08.00158/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição
de  MATERIAIS  (GRÁFICOS),  para  atender  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –
SEMUSA. 

Considerando o Parecer Jurídico Nº 459/SPACC/PGM/2017, fls.

288/291, no qual restou consignada manifestação jurídica pela observância dos atos

exigidos  nas  Leis  Nacionais  n.  10.520/2002  e  n.  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  abaixo

qualificada, a Licitação de que trata o presente, nos seguintes Termos:

 Versão digital instituída pela Lei Complementar nº 537, de 16/06/2014


