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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 01.03.2018 a 31.03.2018;

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 01.03.2017 a 31.03.2018.

Considerando que consta nos autos do Processo nº. 07.04094/2017, cópia
o  Despacho nº 481/SPACC/PGM/2017, de 30.11.2017 (fls. 41 a 43); anexo cópia do
Parecer  nº  080/GAB/PGM/2016,  de  11.06.2016,  (fls.  44  a  52), 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 01.03.2018 a 31.03.2018, Nota Fiscal nº 201800000000725, 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, 17 de abril de 2018.

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 08.00332/2017, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (cartucho
para  vapor  orgânico,  eosina  azul  de  metileno,  pesca  larvas,  bandoleira,  proveta,
pisseta, pipeta e tubitos) para o Controle de Vetores, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, licitado por meio do Pregão Eletrônico nº
021/2018, licitações-e n. 711208;

Considerando o Parecer Jurídico Nº 127/SPACC/PGM/2018, fls.
283 a 285, 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:

REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI - EPP
27.048.093/0001-80
01, 04, 05, 06, 07 e 09
R$ 25.837,50

Vinte e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos.

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 abril de 2018.

 PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018

A Superintendência Municipal de Licitações, por intermédio de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio,  designados pela Portaria nº 003/2018/SML, publicada no DOM nº
5.631 de 07/02/2018 e considerando o Parecer Jurídico nº. 107/SPACC/PGM/2018 às
fls. 70 a 80, torna público que se encontra autorizada a seguinte licitação:
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, Nº 041/2018 - PROCESSO: 09.00009/2018 do tipo
MENOR PREÇO. Objeto:  Aquisição  de Recargas de gás liquefeito de petróleo –
GLP, envasadas em Botijas de 45 kg, botijas (vazias) de gás liquefeito de petróleo
– GLP de 13  E  45  kg,  visando atender  à  Secretaria  Municipal  de  Educação -
SEMED,, conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos

Anexos I e II deste Edital, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 10.300/06, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Federal nº
12.846/13,  Lei  Federal  8.666/93  e demais  legislações  vigentes.  ABERTURA DAS
PROPOSTAS: 02/05/2018  às  09h:30min,  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.  Carlos
Gomes , n. 2776 2º piso, Bairro São Cristóvão - CEP: 76.804.022, 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: 715808.
Valor  Estimado  para  Contratação: R$  35.287,69  (Trinta  e  cinco  mil,  duzentos  e
oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 

Porto Velho, 16 de abril de 2018.

Raimundo Nonato Rocha de Lima
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº90/2018/GAB/SEMUSA                         Porto Velho, 10 de Abril de 2018.
. 
O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  PORTO  VELHO,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o  Ofício  nº  223/GAB/PRESIDÊNCIA  do  Conselho  Regional  de
Enfermagem de Rondônia – COREN/RO,

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal  de Enfermagem – COFEN nº
509/2016,

RESOLVE:

Art.1º – Nomear as servidoras abaixo listadas para exercerem as funções de Gerente
de Enfermagem e Responsável  Técnico da Enfermagem a partir  de 01 de Abril  de
2018, sem ônus para a municipalidade.
 

ILENIR  BET  DINIZ,  Auxiliar  de  Enfermagem,
graduada em Enfermagem com registro profissional
no COREN-RO Nº 426.924, matrícula 172651

Gerente  de
Enfermagem 

POLICLÍNICA
ANA
ADELAIDE

JEANE  CAMILO  FERREIRA  DE  ALMEIDA,
Enfermeira,  matrícula  62117,  COREN/RO  N°
130.788

Responsável
Técnico 

POLICLÍNICA
ANA
ADELAIDE

ADRIANA  APARECIDA  COSTA  BUENO,
enfermeiro, matrícula 90952, COREN-RO Nº260.515

Gerente  de
Enfermagem/R
esponsável
Técnico 

UPA  ZONA
LESTE

Art. 2º – O servidor será dispensado da escala de plantão cumprindo sua carga horária
como Gerente de Enfermagem.

Art. 3º – São atribuições do Gerente de Enfermagem/Supervisor Técnico:

I.  Cumprir  e  fazer  cumprir  todos  os  dispositivos  legais  da  profissão  de
Enfermagem;

II.  Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de
Enfermagem que atuam na instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do
nascimento,  categoria  profissional,  número  do  RG e  CPF,  número  de  inscrição  no
Conselho  Regional  de  Enfermagem,  endereço  completo,  contatos  telefônicos  e
endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões,
demissões, férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe
for solicitado, pelo Conselho Regional de Enfermagem;

III.  Realizar  o  dimensionamento  de  pessoal  de  Enfermagem,  conforme  o
disposto na Resolução vigente do COFEN informando, de ofício, ao representante legal
da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de Enfermagem;

IV.  Informar,  de  ofício,  ao  representante  legal  da  instituição  e  ao  Conselho
Regional  de  Enfermagem  situações  de  infração  à  legislação  da  Enfermagem,  tais
como:

a) Ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de
Enfermagem durante algum período de funcionamento da instituição;

b)  Profissional  de Enfermagem atuando na instituição sem inscrição ou com
inscrição vencida no Conselho Regional de Enfermagem;

c)  Profissional  de  Enfermagem atuando  na  instituição  em situação  irregular,
inclusive quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem
como aquele afastado por impedimento legal;

d) Pessoal  sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de
Enfermagem na instituição;

e)  Profissional  de  Enfermagem  exercendo  atividades  ilegais  previstas  em
Legislação do Exercício Profissional de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V.  Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e
funcionamento de Comissão de Ética de Enfermagem;

VI. Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de
Enfermagem, bem como atender  a todas as solicitações  ou convocações que lhes
forem demandadas pela Autarquia.

VII. Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;
VIII.  Organizar  o  Serviço  de  Enfermagem  utilizando-se  de  instrumentos

administrativos como regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos
operacionais padrão e outros;
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