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determinou que fosse efetuada a religação do sistema, sob pena de multa por hora no
valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  limitada  ao  valor  de  R$  500.000,00
(quinhentos mil reais), independentemente de sua conduta vir a configurar prática de
crime,  bem  ainda,  da  responsabilização  civil  pelos  danos  que  eventualmente  sua
conduta  ensejar  aos  munícipes  de  Porto  Velho,  conforme  Decisão  Judicial,  de
21.12.2016,  sendo que a empresa citada  cumpriu  de  forma espontânea a  primeira
decisão judicial (ID 7746967).

Considerando  ainda  que  em  Audiência  Preliminar  no  dia  25.01.2017  –
Processo nº 7063498-03.2016./.22.0001, foi determinado ao Município de Porto Velho
que  seja  promovido  pagamento  dos  valores  mensais  devidos,  observando  a  data
prevista no contrato original, ou seja, o pagamento da Nota Fiscal/Fatura deverá ser
efetuado mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte do adimplemento do
serviço de cada etapa, sendo esta discriminada e devidamente atestada pela Comissão
de  Fiscalização  e  Acompanhamento,  precedida  pelos  relatórios  de  avaliação  do
contrato.

Considerando  o  Relatório  de  Fiscalização  Técnica  dos serviços  de
informática para fornecimento de serviços de locação do módulo executável do Sistema
Integrado de Gestão Pública Administrativa Municipal, atendendo as 23 (vinte e três)
unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Porto Velho, serviços de projeto de
software, implementação, instalação e configuração, treinamento do sistema Integrado
de Administrativo Tributário – SIAT-WEB, manutenção corretiva e adaptativo/evolutiva
dos  Sistemas  de  Home  Page  Portal  da  SEMFAZ  e  Sistemas  Integrados  de
Administração Tributária SIAT-DESKTOP, do Município de Porto Velho – RO, prestados
pela Empresa Ajucel Informática Ltda no período de 01.12.2017 a 31.12.2017;

Considerando  ainda  que  a  Comissão  Técnica  de  Fiscalização,  possui
prerrogativas de fiscalizar a prestação dos serviços, outrora esses incompatíveis ou
irregulares, bem como a manifestação do Ordenador de Despesa, na qualidade e no
exercício  de  sua  função  de  controle,  assim  também  dada  a  ciência  a  empresa
prestadora  dos  serviços  através  de  ofício,  neste  caso  a  empresa Ajucel,  quanto  a
aplicação do instituto da Glosa no valor de R$ 3.702,30 (três mil setecentos e dois reais
e trinta centavos) alusivo aos Sistema de Informações Gerenciais – SIG e Sistema
de Controle de Frota de Veículo – SCF, os quais correspondem a inexecução parcial
do fornecimento dos serviços prestados durante o período de 01.12.2017 a 31.12.2017.

Considerando que consta nos autos do Processo nº. 07.04094/2017, cópia
o Despacho nº 481/SPACC/PGM/2017, de 30.11.2017 (fls. 138 a 140); anexo cópia do
Parecer  nº 080/GAB/PGM/2016,  de 11.06.2016,  (fls.  129 a 137), o  qual  visualiza a
possibilidade jurídica do pagamento da despesa mediante Reconhecimento de Dívida,
referente aos serviços executados em caráter excepcional, tendo como base os títulos
e documentos comprobatórios para a liquidação e posterior  pagamento da despesa
constante nos autos em epígrafe, em especial a inquestionável prestação dos serviços
de  informática  com  fornecimento  de  Sistemas  Integrados  de  Gestão  Pública,
devidamente  certificados  por  quem de direito,  nos  termo do  artigo 1º  do Decreto
Municipal nº. 6.874/98, de 21 de dezembro de 1998, RECONHEÇO E HOMOLOGO
em  favor  da  empresa  AJUCEL  INFORMÁTICA LTDA,  o  débito  no  valor  de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), referente à prestação de serviços de
informática com fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública,  durante o
período de 01.12.2017 a 31.12.2017, Nota Fiscal nº 201800000000700, com ressalva
da aplicação do instituto de glosa no valor de R$ 3.702,30 (três mil setecentos e dois
reais e trinta centavos) alusivo aos sistemas SIG E SCF.

Porto Velho, 01 de fevereiro de 2017.

ALVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal Adjunto 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 08.00281/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição
de Medicamentos (Comprimidos III),  visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUSA, licitado por meio do Pregão Eletrônico nº  044/2017,
SRP n. 035/2017, licitações-e n. 700164;

Considerando o Parecer Jurídico Nº 020/SPACC/PGM/2018, fls.
1934 a 1936, 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:

Fórmulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda. Epp.
07.316.691/0001-86
13
R$ 64.800,00

Sessenta e quatro mil e oitocentos reais.

Empresa:

CNPJ:
Lotes:
Valor Total:
Valor por extenso:

Vix Comércio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares.
14.832.987/0001-15
12 e 24
R$ 91.820,00

Noventa e um mil, oitocentos e vinte reais.

Empresa:

CNPJ:
Lotes:
Valor Total:
Valor por extenso:

Distribuidora  Brasil  Comércio  de  produtos  Médicos
Hospitalares Ltda.
07.640.617/0001-10
4 e 29
R$ 132,428.00

Cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais.

Empresa:

CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA.
02.520.829/0001-40
2, 6, 15, 16 e 19
R$ 112,916.00

Cento e doze mil e novecentos e dezesseis reais.

Empresa:

CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

Hospfar Indústria e Comércio de produtos Hospitalares S.A
26.921.908/0002-02
14
R$ 5.375,00

Cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais. 

Empresa:

CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

Mundifarma  Distribuidora  de  Produtos  Farmacêuticos  e
Hospitalares.
07.768.887/0001-01
18
R$ 17.280,00

 Dezessete mil, duzentos e oitenta reais.

 

Empresa:

CNPJ:
Lote:
Valor Total:
Valor por extenso:

Novasul Comércio de Produtos Hospitalares LTDA.
14.595.725/0001-84
7 e 27
R$ 31.560,00

Trinta e um mil, quinhentos e sessenta reais. 

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

 Porto Velho, 01 de fevereiro de 2018.

 PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações, por intermédio de sua Pregoeira e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 008/2017/SML,  publicada no DOM nº
5.486  de  05/07/2017,  considerando  o  Parecer  Jurídico 408/SPACC/PGM/2017  e
588/SPACC/PGM/2017, processo administrativo 08.00237/2017, torna público que será
realizada a seguinte licitação:
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, Nº 004/2018 - PROCESSO: 08.00237/2017 do tipo
MENOR PREÇO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS I  (Desertos e Fracassados do Pregão Eletrônico n.
019/2017),  visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA, em
conformidade com a  Lei  Federal  nº  10.520/02,  Decreto Municipal  nº  10.300/06,  Lei
Complementar  nº  123/06,  Lei  Federal  nº  12.846/13,  Lei  Federal  8.666/93  e  demais
legislações  vigentes.  ABERTURA  DAS  PROPOSTAS: 20/02/2018 às  09h30min,
demais PRAZOS E LIMITES ESTABELECIDOS NO EDITAL. Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília/DF. OUTRAS INFORMAÇÕES: O Edital
poderá  ser  examinado  e  obtido  junto  à  Superintendência  Municipal  de  Licitações,
localizado na Av. Calama, n. 2508, Bairro Liberdade - CEP: 76.803-884, em dia úteis, de
segunda-feira a sexta-feira no horário de  8h às 14h (horário local), telefones: (69)
3901-3639 e (69) 3901-3069,  site:  www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br,
ou pelo e-mail:  pregoes.sml@gmail.com. OBS: A licitação acontecerá exclusivamente
pelo site: www.licitacoes-e.com.br - Nº da Licitação: 706009.
Valor Estimado para Contratação: R$ 1.129.320,05 (um milhão cento e vinte e nove mil
trezentos e vinte reais cinco centavos).

Porto Velho, 30 de janeiro de 2018.

Janíni França Tibes
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A Superintendência Municipal de Licitações, por intermédio de sua Pregoeira e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 008/2017/SML,  publicada no DOM nº
5.486  de  05/07/2017,  considerando  o  Parecer  Jurídico 403/SPACC/PGM/2017  e
588/SPACC/PGM/2017, processo administrativo 08.00222/2017, torna público que será
realizada a seguinte licitação:
PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA, Nº 005/2018  -  PROCESSO: 08.00222/2017 do
tipo  MENOR  PREÇO.  Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – SOROS E FRASCOS (Desertos e Fracassados
do Pregão Eletrônico n. 020/2017), visando atender à Secretaria Municipal de Saúde -
SEMUSA, em conformidade com a Lei  Federal  nº  10.520/02,  Decreto Municipal  nº
10.300/06, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal nº 12.846/13, Lei Federal 8.666/93
e  demais  legislações  vigentes.  ABERTURA  DAS  PROPOSTAS: 21/02/2018 às
09h30min,  demais  PRAZOS E LIMITES ESTABELECIDOS NO EDITAL. Para todas
as  referências  de  tempo  será  observado  o  horário  de  Brasília/DF.  OUTRAS
INFORMAÇÕES: O Edital  poderá ser examinado e obtido junto à Superintendência
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