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ATOS DO PREFEITO

REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 1.950/I                                                                                                        DE 10 DE  JULHO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no
inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Exonerar BÁRBARA VICTÓRIA CALDAS OLIVEIRA do Cargo em Comissão de Assessor, CC-6,
da Subsecretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Secretaria Municipal de Integração/SEMI), a partir de
11 de Julho de 2017.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito 

REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 1.952/I                                                                                                         DE 10 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no
inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Excluir, do Decreto nº 1.891/I, de 04/07/2017,os servidores abaixo relacionados, do Cargo em
Comissão da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, , a partir de 05 de Julho de 2017.

FREDSON SALES DE OLIVEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HAMILTON
RAULINO GONDIM

CC-9

LUCIANA SILVA LOPES GERENTE  DE  UNIDADE  DE  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  NOVA
FLORESTA

CC-9

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito 

REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 1.954/I                                                                                                         DE 10 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no
inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

R E S O L V E:

Exonerar BIANCA SANTOS VERONESE VARANDA do Cargo em Comissão de Assessor, CC-
10, do Gabinete do Prefeito, a partir de 10 de Julho de 2017.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº  35 /ASTEC/CGM/2017

Porto Velho, 10 de julho de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  no uso  de suas atribuições legais  que lhe são
instituídas por Lei, e considerando o Decreto nº 12.931 de 19/02/2013;

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR servidores, para sob a presidência do primeiro comporem a COMISSÃO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS desta Controladoria Geral, conforme quadro abaixo:

Nº CADASTRO NOME OBSERVAÇOES
377450 Nealdo da Silva Filho Presidente
10620  Janeth Fernandes da Silva Kezerle 1º membro
289217 Francineide de Sousa Costa 2º membro

Art. 2º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Eudes Fonseca da Silva 
Controlador Geral do Município

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

A  Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho  comunica  às  Organizações  da
Sociedade  Civil  que  disponibilizou  no  site  oficial  da  prefeitura
www.portovelho.ro.gov.br  a minuta do Decreto e seus anexos que regulamentará
as  disposições  sobre  as  normas  e  procedimentos  do  regime  jurídico  das
parcerias  entre  a  Administração  Pública  Municipal  e  as  Organizações  da
Sociedade Civil, de acordo com a Lei Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
atualizada pela Lei Federal  Nº 13.204,  de 14 de dezembro de 2015.  Comunica,
ainda, que estará recebendo até 10 dias a partir dessa data sugestões para o
aperfeiçoamento  da  regulamentação  e  que  poderão  ser  enviadas  para  a
Assessoria Técnica da Controladoria Geral do Município na Av. Calama, nº 2077 –
Bairro  São  João  Bosco,  telefone  (069)  3901-3059  ou  no  e-mail:
cgm.pvh@gmail.com  

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO PUBLICADO NO D.O.M Nº 5.490, do dia 11.07.2017 REFERENTE AO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PGM/2017 – PROCESSO Nº 04.4444-00/2017

Onde se lê: 

PROCESSO N.º 04.4444-00/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTRATADA:  AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
VELHO/RO
ESPÉCIE: CONTRATO DE GESTÃO N° 001/PGM/2017
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a viabilização, pela CONTRATADA, da
elaboração  de  Diagnóstico  Sócio  Econômico  do  Município  de  Porto  Velho  –
Potencialidades  e  Vocações;  a  elaboração  do  Plano  de  Desenvolvimento  de  Porto
Velho; da Estruturação do Programa de Concessões e Parcerias Público Privadas do
Município  de  Porto  Velho;  a  implantação  de  Programa  de  Empreendedorismo  e
Formação  de  Lideranças  nas  Comunidades;  e  a  implantação  de  Programa  de
Desburocratização,  Inovação  e  Sustentabilidade  para  favorecer  o  crescimento  e  a
expansão do comércio, serviços e da indústria no Município de Porto Velho, visando
melhorar o ambiente local de negócios, a competitividade das empresas instaladas, a
geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda de alto valor agregado,
com  o  consequente  incremento  nas  receitas  com  impostos  pela  municipalidade,
conforme metas, plano de ação, cronograma de desembolso, bem como, aplicação e
administração dos Recursos, constante nos Anexo II  e III,  o qual é parte integrante
deste instrumento, para todos os fins. 

Constitui  objeto do  presente  termo aditivo a prorrogação do prazo  de  vigência  do
Contrato  nº  079/PGM/2015 pelo período de 06 (seis)  meses,  contados  a partir  de
01.07.2017 por ato que deve ser publicado no Diário Oficial do Município - DOM, em
cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Para  a  realização  do  objeto  do  presente  contrato,  o  CONTRATANTE  repassará  à
CONTRATADA recursos financeiros  nos termos do programa orçamentário constante
do Anexo III, englobando o exercício financeiro do ano de 2017, sendo que o referido
repasse será realizado de maneira quadrimestral.

As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato  de  gestão  serão  provenientes  de
recursos consignados no orçamento municipal do Gabinete do Prefeito e correrão à
conta  da  seguinte  programação  orçamentária:  Programa/Atividade:
02.01.0412200072.001,  Elemento  de  Despesa  nº.  33.50.41.99,  Fonte  de  Recursos:
01.00, sendo o primeiro repasse realizado conforme Nota de Empenho nº. 005957, de
07.07.2017, constante nas folhas 153 do processo administrativo nº 04.04444-00/2017.

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e seu prazo de vigência
será  até  31  de  dezembro  de  2017,  podendo  ser  prorrogado  por  conveniência  das
partes, mediante a formalização do respectivo Termo Aditivo.

Leia-se:

PROCESSO N.º 04.4444-00/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTRATADA:  AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
VELHO/RO
ESPÉCIE: CONTRATO DE GESTÃO N° 001/PGM/2017
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a viabilização, pela CONTRATADA, da
elaboração  de  Diagnóstico  Sócio  Econômico  do  Município  de  Porto  Velho  –
Potencialidades  e  Vocações;  a  elaboração  do  Plano  de  Desenvolvimento  de  Porto
Velho; da Estruturação do Programa de Concessões e Parcerias Público Privadas do
Município  de  Porto  Velho;  a  implantação  de  Programa  de  Empreendedorismo  e
Formação  de  Lideranças  nas  Comunidades;  e  a  implantação  de  Programa  de
Desburocratização,  Inovação  e  Sustentabilidade  para  favorecer  o  crescimento  e  a
expansão do comércio, serviços e da indústria no Município de Porto Velho, visando
melhorar o ambiente local de negócios, a competitividade das empresas instaladas, a
geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda de alto valor agregado,
com  o  consequente  incremento  nas  receitas  com  impostos  pela  municipalidade,
conforme metas, plano de ação, cronograma de desembolso, bem como, aplicação e
administração dos Recursos, constante nos Anexo II  e III,  o qual é parte integrante
deste instrumento, para todos os fins. 

Para  a  realização  do  objeto  do  presente  contrato,  o  CONTRATANTE  repassará  à
CONTRATADA recursos financeiros  nos termos do programa orçamentário constante
do Anexo III, englobando o exercício financeiro do ano de 2017, sendo que o referido
repasse será realizado de maneira quadrimestral.

As  despesas  decorrentes  do  presente  contrato  de  gestão  serão  provenientes  de
recursos consignados no orçamento municipal do Gabinete do Prefeito e correrão à
conta  da  seguinte  programação  orçamentária:  Programa/Atividade:

02.01.0412200072.001,  Elemento  de  Despesa  nº.  33.50.41.99,  Fonte  de  Recursos:
01.00, sendo o primeiro repasse realizado conforme Nota de Empenho nº. 005957, de
07.07.2017, constante nas folhas 153 do processo administrativo nº 04.04444-00/2017.

O  presente  contrato  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  assinatura  e  seu  prazo  de
vigência será até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por conveniência
das partes, mediante a formalização do respectivo Termo Aditivo.

Porto Velho, 12 de julho de 2017.

Responsável pelo Extrato¹

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Corregedor Chefe 

Procurador do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS DE 06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 44,
do Decreto nº 11.550 de 30.12.2010, publicado no suplemento do D.O.M. nº 3.666, de
30.12.2009,  alterado pelo Decreto nº 12.321,  de 23.08.2011,  publicado no DOM nº
4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO o Art. 123, parágrafo único, da Lei Complementar nº 385, de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:
                                       
Nº 0835- Art. 1º - CONCEDER A REDUÇÃO de 50% (cinqüenta por cento) da jornada
de trabalho sem prejuízo de sua remuneração, a servidora ELDA TORRES PASSOS
FREITAS, Cadastro nº 29117, ocupante do cargo efetivo de  Merendeira Escolar, do
Quadro  de  Pessoal  do  Município,  lotada  na  Secretaria  Municipal  de
Educação/SEMED, conforme Parecer da Junta Médica de 23/05/2017, constantes na
fls. 10, do processo nº 07.01524-00/2017.
              Art. 2º - A servidora terá a concessão da redução, pelo prazo de um ano,
podendo ser renovado por mais um ano, a critério da Administração. 
             Art 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

 
ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XXII, Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no suplemento do
D.O.M.  nº  3.666,  de  30.12.2009,  alterado  pelo  Art.  1º  do  Decreto  nº  12.321,  de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  Art.  35,  inciso  VII, Lei  Complementar  n°  385,  de
01.07.2010, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais publicados no D.O.M.
nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº 0836 - DECLARAR A VACÂNCIA, a contar 24 de junho de 2017, do cargo de Auxi-
liar  Administrativo,  ocupado  por  RAIMUNDA MOURA DOS  SANTOS,  Cadastro  nº
893463, lotada na Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, em virtude de seu faleci-
mento, conforme Certidão de Óbito nº 095729 01 55 2017 4 00033 232 0011627 39, do
Cartório  Carvajal  do  Município  de  Porto  Velho  -  Estado  de  Rondônia,  emitida  em
24/06/2017, conforme processo nº 07.02684-00/2017.

                                                                                 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “p” do Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M. nº 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art.  1º  do Decreto nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  Art.  106,  §  1º  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010-  Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Porto  Velho,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO os Arts. 95, parágrafo único, 96 e 97, do Decreto nº 11.824,
de 18.11.2010, publicado no D.O.M nº 3.871, de 01.11. 2010,

CONSIDERANDO o Art. 116, do Decreto nº 11.824 de 18.11.2010, publicado
no D.O.M nº 3.871 de 01.11. 2010resolve: 

Nº 0837- CONCEDER 03 (três) anos de Licença Para Tratar de Interesses Particulares,
a servidora ELIETE NASCIMENTO LOPES BARBOSA, Cadastro nº 69436, ocupante
do cargo efetivo de Especialista em Educação, sob o Regime Jurídico Estatutário, do
Quadro  de  Pessoal  do  Município, lotada  na Secretaria  Municipal  de
Educação/SEMED,  para usufruto no período de 01/08/2017  a 30/07/2020,  conforme
Processo nº 07.02431-000/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “p” do Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M. nº 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art.  1º  do Decreto nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

 Versão digital instituída pela Lei Complementar nº 537, de 16/06/2014
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CONSIDERANDO  o  Art.  106,  §  1º  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010-  Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Porto  Velho,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO os Arts. 95, parágrafo único, 96 e 97, do Decreto nº 11.824,
de 18.11.2010, publicado no D.O.M nº 3.871, de 01.11. 2010,

CONSIDERANDO o Art. 116, do Decreto nº 11.824 de 18.11.2010, publicado
no D.O.M nº 3.871 de 01.11. 2010resolve: 

Nº  0838  - CONCEDER  03  (três) anos  de  Licença  Para  Tratar  de  Interesses
Particulares, a servidora JÉSSICA MARA BERGONZINI DA SILVA, Cadastro nº 82678,
ocupante  do  cargo  efetivo  de  Fiscal  Municipal  do  Meio  Ambiente, sob  o  Regime
Jurídico  Estatutário, do Quadro  de  Pessoal  do  Município, lotada  na Subsecretaria
Municipal  de  Meio  Ambiente/SEMA,  para  usufruto  no  período  de 01/11/2017  a
30/10/2020, conforme Processo nº 16.01.097-00/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “t” do Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M. nº 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Decreto nº 12.321, de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO  o  Art.  154,  §  1º,  do  Decreto  nº  11.824,  de  18.10.2010,
publicado no D.O.M nº 3.871, de 01.11.2010, resolve:

Nº 0839 – RETIFICAR a Portaria nº 0753, de 21/06/2017, publicada no D.O.M nº 5.481,
de 28/06/2017, a qual concedeu licença prêmio a servidora MARIA DAS DORES DA
SILVA PINTO, Cadastro nº 542086, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais,
do Quadro Pessoal deste Município, lotada na Subsecretaria Municipal de Serviços
Básicos/SEMUSB/SEMIS, conforme Instrução Cadastral de 27/06/2017.

                  Onde se lê:

Lustro Período Aquisitivo Período a Usufruir

5º 30/04/2006 a 28/04/2011
31/07/2017 a
29/08/2017

6º 29/04/2011 a 26/04/2016
30/08/2017 a
27/11/2017

                  Leia-se: 

Lustro Período Aquisitivo Período a Usufruir

5º 30/04/2006 a 28/04/2011
31/07/2017 a
29/08/2017

6º 29/04/2011 a 26/04/2016

30/08/2017 a
02/10/2017

03/11/2017 a
28/12/2017

 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE  06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ t  ”,  Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, Publicado no
Suplemento do D.O.M 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do  Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 154, § 1º, do Decreto nº 11.824, Publicado no D.O.M. nº
3.871 de 01.11.2010, 

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  060/DIAT/ASTEC/SEMAD,  de  17.08.2011,
publicada no D.O.M nº 4.064 de 17.08.2011, resolve:

Nº 0840 – CANCELAR,  a  pedido,  a  LICENÇA PRÊMIO da servidora  CARMELITA
SILVA DOS SANTOS, Cadastro nº 197980, ocupante do cargo efetivo de Psicólogo, do
Quadro Pessoal deste Município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA,
concedida  pela  Portaria  nº  0685,  de  07/06/2017,  publicada  no  D.O.M nº  5469,  de
09/06/2017,  no  período  de 03/07/2017  a  31/08/2017,  conforme  Requerimento  de
22/06/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE  06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ t  ”,  Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, Publicado no
Suplemento do D.O.M 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do  Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 154, § 1º, do Decreto nº 11.824, Publicado no D.O.M. nº
3.871 de 01.11.2010, 

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  060/DIAT/ASTEC/SEMAD,  de  17.08.2011,
publicada no D.O.M nº 4.064 de 17.08.2011, resolve:

Nº 0841 – INTERROMPER, a pedido, a LICENÇA PRÊMIO da servidora VALDENOR

OLIVEIRA DA COSTA,  Cadastro  nº  50270,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Artífice
Especializado, do Quadro Pessoal deste Município, lotada na Secretaria Municipal de
Administração/SEMAD, concedida pela Portaria nº 0227, de 02/03/2017, publicada no
D.O.M nº 5.407,  de 08/03/2017, no período de 03/07/2017 a 01/08/2017,  conforme
Memorando nº 182/DIAA/ASTEC/SEMAD, de 30/06/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE  06  DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

  
O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ d ”, Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do  D.O.M. nº  3.666, de 30.12.2009 , alterado pelo Decreto nº 12.321, de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO o Art 36, Lei Complementar n° 385, de 01.07.2010, Regime
Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Municipais,  publicado  no  D.O.M.  nº  3.786,  de
01.07.2010, resolve:

Nº 0842 – EXONERAR, a pedido, a servidora  NATÉRCIA CARNEIRO DE SOUZA,
cadastro  nº  278392,  ocupante  do  cargo  de  Técnico  em Enfermagem, sob  Regime
Jurídico  Estatutário,  pertencente  ao  Quadro  de  Pessoal  do  Município,  lotada  na
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, a partir de 03/07/2017, conforme processo
nº 07.02650-00/2017.

                                                                                 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE  06 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ t  ”,  Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, Publicado no
Suplemento do D.O.M 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do  Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 154, § 1º, do Decreto nº 11.824, Publicado no D.O.M. nº
3.871 de 01.11.2010,                                         

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  060/DIAT/ASTEC/SEMAD,  de  17.08.2011,
publicada no D.O.M nº 4.064 de 17.08.2011, resolve:

Nº 0843 – INTERROMPER, a pedido, a  LICENÇA PRÊMIO da servidora  MARIA DE
FÁTIMA GOMES DA SILVA, Cadastro nº 170176, ocupante do cargo efetivo de Gari,
do Quadro Pessoal deste Município, lotada na Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentação/SEMOB/SEMISB,  concedida  pela  Portaria  nº  0685/SEMAD,  de
07/06/2017, publicada no D.O.M nº 5.469, de 09/06/2017, no período de 02/08/2017 a
30/09/2017, conforme Requerimento de 30/06/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 06 DE JULHO DE 2017

DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso  XIX,  alínea  “q”,  Anexo I  do  Decreto  nº  11.550,  de  30.12.2009,  publicado no
suplemento do  D.O.M. nº  3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do Decreto nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO o Art. 23, § 3º, da Lei Complementar n° 385, de 01.07.2010,
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, publicado no D.O.M. nº 3.786, de
01.07.2010, alterado pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 430 de 13.09.2011, publicada
no D.O.M nº 4.082 de 13.09.2011.

CONSIDERANDO o Art. 38 § 2º, e 116 (redação alterada pela Lei Complementar
nº 430 de 13.09.2011, publicada no D.O.M nº 4.082 de 13.09.2011), inciso I,II e § 1º
Lei  Complementar n° 385, de 01.07.2010, Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipais, publicado no D.O.M. nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art 86, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.824, de  18.10.2010,
publicada no D.O.M nº 3.871, de 01.11.2010, resolve:

Nº 0844 - CONCEDER A CEDÊNCIA a servidora DIONE RODRIGUES LIMA, Cadastro
nº 488107, ocupante do cargo de  Auxiliar Administrativo,  do Quadro de Pessoal do
Município,  lotada  na  Secretaria  Municipal  de  Administração/SEMAD,  para  a
Empresa de Desenvolvimento Urbano/EMDUR, com ônus para o Município de Porto
Velho,  no  período  de  03/07/2017  a  31/12/2017,  conforme  Ofício
3302017/GAB/EMDUR, de 03.07.2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 07 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alíneas “v”,  Anexo I  do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009,  publicado no
suplemento  do  D.O.M  3.666,  de  30.12.2009,  alterado  pelo  Art.  1º,  do  Decreto  nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  art.  41,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 4º do Decreto nº 14. 373 de 01/01/2017, publicada no
D.O.M nº 5364 de 03/01/2017, resolve:

Nº  0845  –  REMOVER,  no  interesse  da  Administração,  as  servidoras  abaixo
relacionadas, da Secretaria  Municipal  de  Educação/SEMED,  para  a  Secretaria
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Municipal  de Esporte e Lazer/SEMES,  a partir  de 03/07/2017,  conforme Ofício  nº
608/2017/GDP/ASTEC/SEMES,  de  30/06/2017  e  Ofício  nº
2322/DGP/DAF/GAB/SEMED/2017, de 27/06/2017.

Matrícula Nome Cargo
242876 Isa Batista Dias Professor  NII/Educação

Física
13260 Juliana Nunes de Oliveira Professor  NII/Educação

Física

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 07 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “t” do Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M. nº 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Decreto nº 12.321, de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO  o  Art.  154,  §  1º,  do  Decreto  nº  11.824,  de  18.10.2010,
publicado no D.O.M nº 3.871, de 01.11.2010, resolve:

Nº 0846 – CONCEDER  licença prêmio a servidora  CÉLIA MARIA SOARES SILVA,
Cadastros nº 9234/27244, ocupante do cargo de Professor  NII/Educação Física,  do
Quadro  Pessoal  deste  Município,  lotada  na Secretaria  Municipal  de
Educação/SEMED, conforme Requerimentos de 20/06/2017.

Cadastro Lustro Período
Aquisitivo

Período a Usufruir

9234 1º
04/06/2007 a
01/06/2012

01/06/2017 a 29/08/2017

27244 1º
18/04/2008 a
16/04/2013

01/06/2017 a 29/08/2017

 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 07 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

        O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais  conforme  Art. 5º,
inciso  XIX,  “g”,  do  Anexo  I  do  Decreto  nº  11.550,  de  30.12.2009,  publicado  no
Suplemento do D.O.M. n° 3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art.  1º do Decreto nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011, resolve:

Nº 0847 - ALTERAR a Portaria nº 1357, de 29/08/2016, publicada no D.O.M nº 5.283,
de  01-09/2016,  a  qual  designa  servidores  para  compor a Comissão  Interna  de
Prevenção  de  Acidentes  –  CIPA,  gestão  2016/2017, na  forma  da  Norma
Regulamentadora - NR 05, do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objeto de atuar
na  prevenção  de  acidentes  e  doenças  decorrentes  do  trabalho,   da  Secretaria
Municipal  de  Obras/SEMOB,  no  período  de  13/08/2016  a 12/08/2017,  conforme
Processo nº 11.00077-000/2016.    
             Art. 1º DISPENSAR a servidora ELIETE ALMEIDA DE SOUZA, cadastro nº
159840, lotada na  Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação/SEMOB,  a
partir de 01.07.2017.
  Art. 2º DESIGNAR a servidora ELETÍCIA OLIVEIRA DE LIMA, cadastro nº 198300,
lotada na  Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação/SEMOB,  a partir de
01.07.2017.

                                                                                     ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 07 DE JULHO DE 2017
 DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 44,
do Decreto nº 11.550 de 30.12.2010, publicado no suplemento do D.O.M. nº 3.666, de
30.12.2009,  alterado pelo  Decreto nº  12.321,  de 23.08.2011,  publicado no  DOM nº
4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO o Art. 123, parágrafo único, da Lei Complementar nº 385, de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:
                                       
Nº  0848  - INTERROMPER  os  efeitos  da  Portaria  nº  690/SEMAD,  de  08/06/2017,
publicada no DOM nº 5.469, de 09/06/2017, que concedeu a redução de jornada de
trabalho em 50% (cinqüenta por cento) da jornada de trabalho sem prejuízo de sua
remuneração, à servidora ALINE SILVA LIMA, Cadastro nº 243270, ocupante do cargo
efetivo de  Assistente Administrativo,  do Quadro de Pessoal  do Município,  lotada na
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  da  Família/SEMASF,  a  partir  de
21/06/2017, conforme processo nº 07.01291-.000/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 10 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

 O  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ t  “,  Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, Publicado no
Suplemento do D.O.M 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do  Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO  o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 154, § 1º, do Decreto nº 11.824, publicado no D.O.M. nº

3.871 de 01.11.2010, resolve,

Nº 0849 – CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a que fazem jus os servidores nos termos
do Anexo Único desta Portaria, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de
Porto Velho.      
                  

Anexo Único

Controladoria Geral do Município - CGM
Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1 132870 Mirele 
Nery 
Infante

Assistente 
Administrativo

1º 16/04/2012
a 
14/04/2017

01/08/2017
a 
29/10/2017

Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ
Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1
666
0

6660

Dacio 
Rufino 
Dantas de 
Figueiredo

Contador 2º
14/02/2012
a 
11/02/2017

01/08/2017
a 
30/08/2017

2
183
335

183335
Elder 
Ferreira da
Silva

Fiscal 
Municipal de 
Tributos
Fiscal 
Municipal de 
Tributos

2º
31/01/1987
a 
29/01/1992

01/08/2017
a 
30/08/2017

3
294
14

29414
Fernando 
Ribeiro 
Brasil

Fiscal 
Municipal de 
Tributos
Fiscal 
Municipal de 
Tributos

7º
25/10/2007
a 
22/10/2012

01/08/2017
a 
29/10/2017

4 78594

Juliana 
Gonçalves
Sturzeneg
ger Lago

Assistente 
Administrativo

1º
29/06/2010
a 
27/06/2015

01/08/2017
a 
29/10/2017

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Ord Cadastro Nome Cargo Lustro
Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1 119852

Ovidio 
Rodrigues 
Tucunduva
Netto

Médico/Clinic
o Geral

1º
01/03/1999
a 
27/02/2004

01/08/2017
a 
30/08/2017

CONTINUAÇÃO DA PORTARIA Nº 0849,  DE 10 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Ord. Cadastro Nome Cargo Lustro Período a 
Aquisitivo

Período a 
Usufruir

1 214081
Adriana Cristina 
Salvador Maia

Biomédico 2º
05/05/2010 a 
03/05/2015

01/08/2017 a 
30/08/2017

2 588072 Alcy Pedrosa da Silva
Técnico de 
Nível Médio

5º
09/06/2006 a 
07/06/2011

02/08/2017 a 
30/09/2017

3 67357
Alexis Jose Xavier 
Gonzalez

Psicólogo 1º
02/02/2010 a 
31/01/2015

02/08/2017 a 
31/08/2017

4 38283 Allann Alves Pinheiro
Técnico em 
Radiologia

1º
19/08/2008 a 
17/08/2013

01/08/2017 a 
30/08/2017

5 242397
Ana Paula Takahashi 
Fernandes

Técnico em 
Enfermagem

1º
19/06/2012 a 
17/06/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

6 240490
Antonia Bernardo da 
Silva

Agente 
Comunitário 
de Saúde

1º
09/04/2012 a 
07/04/2017

02/08/2017 a 
31/08/2017

7 589550
Antonio Damiao da 
Silva

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

4º
02/06/2001 a 
31/05/2006

02/08/2017 a 
30/10/2017

5º
01/06/2006 a 
30/05/2011

31/10/2017 a 
28/01/2018

8 39421
Audrece Rodrigues 
Albino

Assistente 
Administrativo

1º
25/08/2008 a 
23/08/2013

01/08/2017 a 
30/08/2017

9 237116
Azinete Paixão 
Portela

Agente 
Comunitário 
de Saúde

1º
09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

10 237306
Carla Paiva Costa da 
Silva

Agente 
Comunitário 
de Saúde

1º
09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
29/10/2017

11 182543
Cleidiana Rabelo 
Nascimento

Auxiliar de 
Enfermagem

2º
17/03/2007 a 
14/03/2012

01/08/2017 a 
30/08/2017

12 106072
Dabiliane Oliveira 
Nascimento Justiniano
Rodrigues

Odontólogo 1º
30/11/2011 a 
27/11/2016

01/08/2017 a 
30/08/2017

13 236861
Daniele Bento de 
Oliveira

Agente 
Comunitário 
de Saúde

1º
09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

14 116815
Dinalva Valenca dos 
Santos

Auxiliar de 
Serviço de 
Saúde

3º
26/02/2009 a 
24/02/2014

01/08/2017 a 
30/08/2017

15 225517
Domingos Ramos de 
Brito

Motorista 5º
25/05/2003 a 
22/05/2008

01/08/2017 a 
30/08/2017
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16 240440 Edna Gomes de Lima
Agente 
Comunitário 
de Saúde

1º
09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

17 241042
Elielson Pires dos 
Santos

Agente 
Comunitário 
de Saúde

1º
09/04/2012 a 
07/04/2012

01/08/2017 a 
30/08/2017

18 105610
Elizangela Santos 
Carneiro de Souza

Técnico em 
Enfermagem

1º
21/11/2011 a 
18/11/2016

01/08/2017 a 
30/08/2017

CONTINUAÇÃO DA PORTARIA Nº 0849,  DE 10 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

19 875726 Geysa Nascimento Collins Assistente 
Administrativo

4
º

21/05/2005 a 
19/05/2010

01/08/2017 a 
30/08/2017

20 225377 Helena Patricia Anhes de 
Brito

Técnico em 
Enfermagem

1
º

11/01/2006 a 
09/01/2011

01/08/2017 a 
30/08/2017

21 237083 Hilton Damazio de Moura Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

02/08/2017 a 
31/08/2017

22 237810 Itamar de Oliveira Silva Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

23 174342 Ivanice Velasques 
Goncalves de Noronha

Técnico em 
Enfermagem

3
º

16/12/2011 a 
31/12/2016

01/08/2017 a 
30/08/2017

24 238304 Jose Antonio Prestes Vaz Agente de 
Combate às 
Endemias

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

25 57556 Josselane Acássia 
Monteiro Pinto 

Enfermeiro 1
º

14/08/2009 a 
12/08/2014

01/08/2017 a 
30/08/2017

26 235285 Jussara Pereira de Oliveira Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

27 2048 Karley Jose Monteiro 
Rodrigues

Médico/Clinico 
Geral

1
º

22/12/2006 a 
20/12/2011

01/08/2017 a 
30/08/2017

28 128638 Katia Regina Moreira 
Botelho

Médico/Clinico 
Geral

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
29/10/2017

29 174384 Kuelle Socorro Medeiros 
Garcia Cardoso

Técnico em 
Enfermagem

3
º

16/12/2011 a 
13/12/2016

01/08/2017 a 
30/08/2017

30 236506 Lea Regina Fernandes Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

31 93518 Leda Fabielen Texeira Fiscal Municipal
de Vigilância 
Sanitária

1
º

02/05/2011 a 
29/04/2016

01/08/2017 a 
30/08/2017

32 69204 Luciana Pereira 
Magalhaes

Psicólogo 1
º

02/03/2010 a 
28/02/2015

01/08/2017 a 
30/08/2017

33

104795
Luciane Carla Calixto Pires
da Silva

Técnico em 
Enfermagem

1
º

06/02/2012 a 
03/02/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

31/08/2017 a 
29/09/2017

02/01/2018 a 
31/01/2018

34 118077 Marcelo Ferreira Alencar 
Mourao

Fiscal Municipal
de Vigilância 
Sanitária

2
º

28/02/2004 a 
25/02/2009

01/08/2017 a 
30/08/2017

CONTINUAÇÃO DA PORTARIA Nº 0849, DE 10 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

35 237182 Maria Antonia Locio de Oliveira Agente 
Comunitário de
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

02/08/2017 a
31/08/2017

36 133603 Maria da Conceição Pestana dos 
Santos

Auxiliar de 
Laboratório

1
º

23/04/2012 a 
21/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

37 238312 Maria Darimar dos Anjos Macedo Agente 
Comunitário de
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

38 178071 Maria de Fátima dos Santos 
Garcia Souza

Auxiliar de  
Enfermagem

2
º

17/12/2006 a 
15/12/2011

01/08/2017 a 
30/08/2017

39

11263
Maria do Carmo Lacerda 
Nascimento

Médico 
Veterinário

3
º

28/05/2000 a 
26/05/2005

01/08/2017 a 
29/10/2017

4
º

27/05/2005 a 
25/05/2010

30/10/2017 a
27/01/2018

40 119512 Maria Francisca Freire Alves Auxiliar de 
Serviços Gerais

3
º

26/02/2009 a 
24/02/2014

01/08/2017 a 
30/08/2017

41 238693 Maria Ines Cavalcante da Silva Agente 
Comunitário de
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

42 108648 Maria Nelma Freitas Meireles Auxiliar de 
Serviços Gerais

1
º

06/02/2012 a 
03/02/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

43 58596 Maria Tereza Soria Tiburcio Farmacêutico 1
º

08/09/2009 a 
06/09/2014

01/08/2017 a 
30/08/2017

44 120840 Marinete Henrique Gomes Vieira Auxiliar de 
Serviços Gerais

2
º

28/02/2004 a 
25/02/2009

01/08/2017 a 
30/08/2017

45 84707 Milton Cesar de Aquino Almeida Administrador 
Hospitalar

1
º

29/10/2010 a 
27/10/2015

01/08/2017 a 
30/08/2017

46 90704 Moizeis Passos Botelho Auxiliar de 
Serviços Gerais

1
º

28/03/2011 a 
25/03/2016

02/08/2017 a 
31/08/2017

47 119504 Nely Mariano dos Santos Auxiliar de 
Serviços Gerais

2
º

28/02/2004 a 
25/02/2009

01/08/2017 a 
30/08/2017

48 236332 Norma Fonseca de Souza Agente 
Comunitário de
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 
a 
30/08/2017

49 7535 Odilene Ferreira de Carvalho Técnico em 
Enfermagem

2
º

13/03/2012 a 
11/03/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

02/10/2017 a 
31/10/2017

01/12/2017 a 
30/12/2017

50 229486 Patrícia Vicente Bioquímico 1
º

28/03/2006 a 
26/03/2011

01/08/2017 a
30/08/2017

51 174665 Raimunda Borges da Silva Auxiliar de  
Enfermagem

2
º

17/12/2006 a 
15/12/2011

01/08/2017 a
30/08/2017

52 173790 Raimundo Gonçalves Mendes Auxiliar de 
Serviço de 
Saúde

3
º

16/12/2011 a 
13/12/2016

01/08/2017 a 
30/08/2017

53 13450 Renato Ribeiro da Costa Junior Odontólogo 1
º

03/07/2007 a 
30/06/2012

01/08/2017 a 
30/08/2017
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54 24191 Roberta Cristina Gomes de 
Medeiros da Costa

Biomédico

1
º

27/02/2008 a 
24/02/2013

01/08/2017 a 
30/08/2017

55 121377 Roberto Tetsuro Nakaoka Médico 
Veterinário

2
º

28/02/2004 a 
25/02/2009

01/08/2017 a 
30/08/2017

56 43696 Rosangela de Souza Pereira Auxiliar de 
Laboratório

4
º

31/03/2009 a 
29/03/2014

01/08/2017 a 
30/08/2017

57 519001 Rosilda Anisio da Silva Técnico de Nível 
Médio

4
º

30/03/2001 a 
28/03/2006

01/08/2017 a
30/08/2017

58 229460 Rosimeire Cristina Dalla Martha Bioquímico 1
º

28/03/2006 a 
26/03/2011

01/08/2017 a
30/08/2017

59 236250 Rosivania Rodrigues de Lima Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

02/08/2017 a
31/08/2017

60 236358 Sandra Conceição da Silva Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

01/08/2017 a
30/08/2017

61 175233 Sergio Dias Garcia Odontólogo 3
º

16/12/2011 a 
13/12/2016

01/08/2017 a
30/08/2017

62 60806 Sirlene de Araújo Nobre Técnico em 
Laboratório

1
º

01/10/2009 a 
29/09/2014

01/08/2017 a
30/08/2017

63 510041
Tânia Maria Damasceno de 
Mendonça

Auxiliar 
Administrativo

2
º

01/04/1991 a 
29/03/1996

01/08/2017 a
30/08/2017

2
º

01/04/1991 a 
29/03/1996

01/10/2018 a
30/10/2018

3
º

30/03/1996 a 
28/03/2001

02/10/2017 a
30/12/2017

4
º

29/03/2001 a 
27/03/2006

02/10/2018 a
01/04/2018

5
º

28/03/2006 a 
26/03/2011

02/04/2018 a
30/06/2018

6
º

27/03/2011 a 
24/03/2016

02/07/2018 a
29/09/2018

64 149593 Tiago Costa do Amaral Médico/Clinico 
Geral

1
º

03/05/2012 a 
01/05/2017

01/08/2017 a
30/08/2017

65 105644 Ulisses Ferreira Hosquem Pires Enfermeiro 1
º

21/11/2011 a 
18/11/2016

01/08/2017 a
30/08/2017

66 238453 Valcione Coelho da Cruz Agente 
Comunitário de 
Saúde

1
º

09/04/2012 a 
07/04/2017

02/08/2017 a
31/08/2017

67 476607 Wagnar da Silva Mesquita  
Magalhaes

Assistente 
Administrativo

5
º

09/02/2006 a 
07/02/2011

01/08/2017 a
29/09/2017

68 122730 Zenilda Rodrigues da Cruz Auxiliar 
Administrativo

3
º

26/02/2009 a 
24/02/2014

01/08/2017 a
30/08/2017

69 48505 Zilma Ferreira Mascarenhas Enfermeiro 1
º

08/04/2009 a 
06/04/2014

02/08/2017 a
31/08/2017
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Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Ord Cadastro Nome Cargo Lustro
Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

01 5960
Admilson 
Pereira dos 
Santos

Agente de 
Manutenção e 
Infraestrutura

2º
07/02/2012
a 
04/02/2017

01/08/2017 
a 
29/10/2017

02 896136
Aldalina 
Olimpio da 
Silva

Merendeira 
Escolar

3º
28/05/2000
a 
26/05/2005

01/08/2017 
a 
29/10/2017

03 183658
Ana Mary 
Fernandes da 
Silveira Silva

Professor Nivel 
II/Portugues

1º
02/02/2002
a 
31/03/2007

01/08/2017 
a 
29/10/2017
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04 182733
Anne Patricie 
Correa Moreira 
Pimenta

Professor Nivel 
II/Historia

1º
17/03/2007
a 
14/03/2012

01/08/2017 
a 
29/10/2017

05 193938
Audalice 
Ramos da 
Cunha

Agente de 
Limpeza Escolar

1º
09/05/2003
a 
06/05/2008

02/08/2017 
a 
30/10/2017

06 2030
Cirmael Garcia 
das Chagas

Agente de 
Vigilância Escolar

1º
22/12/2006
a 
20/12/2011

01/08/2017 
a 
29/10/2017

07 10554
Damiao 
Hadeija de 
Oliveira

Agente de 
Secretaria 
Escolar

2º
30/05/1995
a 
27/05/2000

01/08/2017 
a 
29/09/2017

08 10554
Damiao 
Hadeija de 
Oliveira

Agente de 
Secretaria 
Escolar

3º
28/05/2000
a 
26/05/2005

02/10/2017 
a 
31/10/2017

09 216417
Denise Cristina 
da Silva

Professor Nivel 
II/Educação 
Fisica

2º
24/05/2010
a 
22/05/2015

01/08/2017 
a 
29/10/2017

10 185258
Edinilce 
Barbosa 
Pinheiro

Professor Nivel 
II/Portugues

3º
05/04/2012
a 
03/04/2017

01/08/2017 
a 
29/10/2017

11 834450
Edna de 
Carvalho 
Barros

Professor Nivel I 3º
30/03/1999
a 
27/03/2004

01/08/2017 
a 
29/10/2017

12 18285
Francisca das 
Chagas da 
Silva

Professor Nivel 
II/Pedagogia

3º
26/01/2002
a 
24/01/2007

01/08/2017 
a 
29/10/2017

13 18285
Francisca das 
Chagas da 
Silva

Professor Nivel 
II/Pedagogia

4º
25/01/2007
a 
23/01/2012

30/10/2017 
a 
27/01/2018

14 18285
Francisca das 
Chagas da 
Silva

Professor Nivel 
II/Pedagogia

5º
24/01/2012
a 
21/01/2017

29/01/2018 
a 
28/04/2018

15 131582
Ioshizo Tamie 
Fernandes 
Matzuda

Agente de 
Limpeza Escolar

1º
16/04/2012
a 
14/04/2017

02/08/2017 
a 
30/10/2017

16 83915
Jeane Muriel 
Vieira de 
Carvalho

Agente de 
Limpeza Escolar

1º
22/09/2010
a 
20/09/2015

01/08/2017 
a 
29/10/2017

17 176835
Luzineire de 
Aguiar Moita 
Costa Pereira

Professor Nivel 
II/Pedagogia

3º
12/02/2012
a 
09/02/2017

01/08/2017 
a 
29/10/2017

18 269052
Manuel Pereira 
da Silva

Agente de 
Limpeza Escolar

6º
14/03/2009
a 
12/03/2014

01/08/2017 
a 
29/08/2017

19 198251
Maria de 
Fatima da Silva

Professor Nivel 
I/Portugues

2º
20/01/2009
a 
18/01/2014

01/08/2017 
a 
29/10/2017

20 302365

Maria do 
Carmo de 
Freitas Neves 
Nascimento

Professor Nivel 
II/Letras

1º
01/07/1989
a 
29/06/1994

01/08/2017 
a 
29/10/2017

21 302365

Maria do 
Carmo de 
Freitas Neves 
Nascimento

Professor Nivel 
II/Letras

2º
30/06/1994
a 
28/06/1999

30/10/2017 
a 
27/01/2018
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22 302365

Maria do 
Carmo de 
Freitas Neves 
Nascimento

Professor Nivel 
II/Letras

3º
29/06/1999
a 
26/06/2004

29/01/2018 
a 
28/04/2018

23 302365

Maria do 
Carmo de 
Freitas Neves 
Nascimento

Professor Nivel 
II/Letras

4º
27/06/2004
a 
25/06/2009

30/04/2018 
a 
28/07/2018

24 302365

Maria do 
Carmo de 
Freitas Neves 
Nascimento

Professor Nivel 
II/Letras

5º
26/06/2009
a 
24/06/2014

30/07/2018 
a 
27/10/2018

25 73081
Maria do 
Carmo Siqueira
Gadelha

Especialista em 
Educação/Superv
isão escolar

3º
24/12/2006
a 
22/12/2011

01/08/2017 
a 
29/10/2017

26 213290
Maria Iraildes 
Valente de 
Menezes

Agente de 
Limpeza Escolar

1º
11/04/2005
a 
09/04/2010

01/08/2017 
a 
29/10/2017

27 94673
Miria Barreto 
da Silva 
Mendes

Especialista em 
Educação/Orient
ador Educacional

1º
09/05/2011
a 
06/05/2016

01/08/2017 
a 
29/10/2017

28 397994
Noelia Barbosa
de Souza

Professor Nivel I 3º
25/06/1995
a 
22/06/2000

04/08/2017 
a 
01/11/2017

29 104224
Rafaela 
Schazmann

Agente de 
Secretaria 
Escolar

1º
10/10/2011
a 
07/10/2016

01/08/2017 
a 
29/10/2017

30 180282
Reinaldo 
Carneiro de 
Morais

Especialista em 
Educação/Superv
isão escolar

1º
14/02/2002
a 
12/02/2007

01/08/2017 
a 
29/10/2017

31 111063
Roberia 
Barroso dos 
Anjos

Professor Nivel 
II/Pedagogia, 

1º
19/03/2012
a 
17/03/2017

01/08/2017 
a 
29/10/2017

32 70053
Roberia 
Barroso dos 
Anjos

Professor Nivel 
II/Pedagogia, 

1º
29/01/2010
a 
27/01/2015

01/08/2017 
a 
29/10/2017

33 35586
Rosaina Araujo 
Pacheco

Merendeira 
Escolar

1º
13/06/2008
a 
11/06/2013

01/08/2017 
a 
29/10/2017

34 163593
Sebastiana 
Pereira da Silva

Agente de 
Limpeza Escolar

2º
31/05/2006
a 
29/05/2011

02/08/2017 
a 
30/10/2017

35 700171
Sonia Maria 
Ferreira

Merendeira 
Escolar

3º
29/11/1997
a 
27/11/2002

01/11/2017 
a 
29/01/2018

36 700171
Sonia Maria 
Ferreira

Merendeira 
Escolar

4º
28/11/2002
a 
26/11/2007

01/08/2017 
a 
29/10/2017

37 354671 Tadeu Miranda 
de Lima

Professor Nivel 
II/Filosofia

6º 23/03/2010
a 

01/08/2017 
a 

21/03/2015 29/10/2017

38 65848
Vanessa Lopes
de Brito Ribeiro

Professor Nivel 
II/Pedagogia

1º
22/01/2010
a 
20/01/2015

01/08/2017 
a 
29/10/2017
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Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos - SEMISB
Subsecretaria de Serviços Básicos - SEMUSB

Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período
Aquisitivo

Período a
Usufruir

1 52944 Eunice Silvia de 
Oliveira

Fiscal Municipal 
de Postura

1º 05/08/2009
a 
03/08/2014

01/08/2017 
a 
30/08/2017

2 172966 Francisco 
Angelo de 
Matos

Gari 1º 18/12/2001
a 
16/12/2006

01/08/2017 
a 
29/10/2017

3 609175 Maria Chagas 
de Oliveira

Gari 4º 09/06/2001
a 
07/06/2006

01/08/2017 
a 
29/09/2017

4    195926 Maria de 
Lourdes da 
Silveira

Gari 1º 26/08/2003
a 
23/08/2008

01/08/2017 
a 
29/09/2017

5     171223 Moises Cruz 
Vieira

Fiscal Municipal 
de Postura

2º 17/12/2006
a 
15/12/2011

01/08/2017 
a 
30/08/2017

6 172297 Regimar da 
Silva Oliveira

Fiscal Municipal 
de Postura

2º 17/12/2006
a 
15/12/2011

01/08/2017 
a 
30/08/2017

7 520868 Tereza Ferreira 
Macedo

Auxiliar de 
Serviços Gerais

6º 25/03/2011
a 
22/03/2016

01/08/2017 
a 
29/09/2017

Subsecretaria de Obras e Pavimentação - SEMOB
Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1 169525 Dcivaldo dos 
Santos

Gari 1º 11/12/2001
a 
09/12/2006

01/08/2017 
a 
30/08/2017

2 851031 Eduardo Saint 
Clair Johnson

Arquiteto 5º 01/07/2009
a 
29/06/2014

01/08/2017 
a 
29/10/2017

3 169476 Francisco 
Chaves de Lima

Gari 3º 09/12/2011
a 
06/12/2016

01/08/2017 
a 
29/09/2017

4 398538 Ivanete Rocha 
de Oliveira

Auxiliar 
Administrativo

5º 02/06/2005
a 
31/05/2010

01/08/2017 
a 
29/10/2017

6º 01/06/2010
a 
30/05/2015

30/10/2017 
a 
27/01/2018

5 725674 Ivone da Silva 
Oliveira

Gari 4º 08/01/2003
a 
06/01/2008

01/08/2017 
a 
30/08/2017

6 858210 Maria da Graca 
Toledo

Arquiteto 4º 12/03/2005
a 
10/03/2010

01/08/2017 
a 
30/08/2017

7 39124 Roberto Souza 
do Nascimento

Encarregado de 
Serviços Gerais

1º 26/08/2008
a 
24/08/2013

01/08/2017 
a 
30/08/2017
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Secretaria Municipal de Assistência Social e da Familia - SEMASF
Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1 24607
6

Alessandra 
Machado

Psicólogo 1º 09/07/2012
a 
07/07/2017

01/08/2017 a 
30/08/2017

2 82157 Ana Meiry da 
Silva Souza

Assistente 
Administrativo

1º 16/08/2010
a 
14/08/2015

01/08/2017 a 
30/08/2017

3 21460 Marcus Vieira 
Aragao Neto

Auxiliar de 
Serviços Sociais

3º 13/06/2002
a 
11/06/2007

01/08/2017 a 
29/10/2017

4
º

12/06/2007
a 
09/06/2012

30/10/2017 a 
27/01/2018

5
º

10/06/2012
a 
08/06/2017

29/01/2018 a 
28/04/2018

4 57428
7

Maria Rosileia 
Alves Ribeiro

Auxiliar de 
Serviços Gerais

3
º

03/05/1996
a 
01/05/2001

01/08/2017 a 
29/10/2017

5 78742 Nagela 
Rodrigues da 
Silva

Auxiliar de 
Serviços Gerais

1º 29/06/2010
a 
27/06/2015

01/08/2017 a 
30/08/2017

6 21585 Sergio de Souza
Lemes

Auxiliar de 
Serviços Sociais

5º 12/06/2012
a 
10/06/2017

02/08/2017 a 
30/10/2017

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte - SEMTRAN
Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1 108391 Francisco 
Marcos Maciel 
Gomes

Agente Municipal 
de Trânsito

1º 02/02/2012 
a 
30/01/2017

01/08/2017 a
30/08/2017

2 106180 Isaias Santos 
Barros

Agente Municipal 
de Trânsito

1º 28/11/2011 
a 
25/11/2016

01/08/2017 a
30/08/2017

3 247470 Lucelia Ribeiro 
de Lima Relvas

Assistente 
Administrativo

1º 09/04/2012 
a 

02/08/2017 a
31/08/2017
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07/04/2017 01/09/2017 a
30/09/2017
03/10/2017 a
01/11/2017

4 554768 Steferson 
Marques de 
Souza

Fiscal Municipal 
de Transportes

6
º

07/05/2011 
a 
04/05/2016

02/08/2017 a
30/10/2017

Secretaria Municipal de Integração – SEMI
Subsecretaria Municipal de Indústria e Comércio, Trabalho e Turismo - SEMDESTUR

Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período
Aquisitivo

Período a
Usufruir

1 185340 Irene 
Domingues do 
Amaral Frey

Artífice 
Especializado/Ma
nicure e pedicura

3
º

02/04/2012 
a 
31/03/2017

01/08/2017 a
29/10/2107

Subsecretaria  Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA
1 81373 Onilson Pereira 

Costa
Engenheiro 
Florestal

1
º

02/08/2010 
a 
31/07/2015

01/08/2017 a
29/09/2017
03/11/2017 a
02/12/2017

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR
Ord Cadastro Nome Cargo Lustro Período

Aquisitivo
Período a
Usufruir

1 47820 Joao Pimentel 
Sobrinho

Mecânico de 
Automóvel

3
º

31/12/1982 
a 
29/12/1987

03/08/2017 a
31/10/2017

2 42086 Rogerio Lima da
Silva

Assistente 
Administrativo

1
º

30/12/2008 
a 
28/12/2013

01/08/2017 a
30/08/2017

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso  XIX,  alínea  “f  ”,  Anexo I  do  Decreto  nº  11.550 de  30.12.2009,  publicado no
suplemento do  D.O.M. nº  3.666, de 30.12.2009 , alterado pelo Decreto nº 12.321, de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

 CONSIDERANDO o Art  43,  §§ 1º 2º e 3º da Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786 de 01.07.2010,

 CONSIDERANDO  o  Art.  38  §§  1º,  2º,  3º  e  4º,  do  Decreto  nº  11.824  de
18.10.2010, publicado o D.O.M nº 3.871 de 01.11.2010, resolve:

Nº 0850 - DESIGNAR ao servidor JOSÉ AUGUSTO CESAR PIRES JUNIOR, Cadastro
nº 241422,  ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo,  para exercer no
período de 13/07/2017 a 01/08/2017, o Cargo em Comissão  Diretor de Departamento
de Gestão Financeira CC-17,  da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ,  em
substituição a titular JOSE APARECIDO VEIGA, Cadastro nº 13293, em gozo de férias
no mesmo período, conforme Ofício nº 207/ASTEC/GAB/SEMFAZ, de 07/07/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso  XIX,  alínea  “q”,  Anexo I  do  Decreto  nº  11.550,  de  30.12.2009,  publicado no
suplemento do  D.O.M. nº  3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do Decreto nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO o Art. 23, § 3º, da Lei Complementar n° 385, de 01.07.2010,
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, publicado no D.O.M. nº 3.786, de
01.07.2010, alterado pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 430 de 13.09.2011, publicada
no D.O.M nº 4.082 de 13.09.2011.

CONSIDERANDO o Art. 38 § 2º, e 116 (redação alterada pela Lei Complementar
nº 430 de 13.09.2011, publicada no D.O.M nº 4.082 de 13.09.2011), inciso I,II e § 1º  Lei
Complementar  n°  385,  de  01.07.2010,  Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos
Municipais, publicado no D.O.M. nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art 86, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.824, de  18.10.2010,
publicada no D.O.M nº 3.871, de 01.11.2010, resolve:

Nº 0851 -  CONCEDER A CEDÊNCIA  a servidora  MONIZE NATÁLIA SOARES DE
MELO,  Cadastro  nº  277873,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  Administrativo,  do
Quadro  de  Pessoal  do  Município,  lotada  na  Subsecretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente/SEMA/SEMI, para a Câmara Municipal de Porto Velho, com ônus para o
Município  de Porto Velho, no período de  03/07/2017 a 31/12/2017,  conforme Ofício
00064/CMPV/2017, de 26/06/2017 e Ofício nº 1797/GP/2017, de 03/07/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

        O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais  conforme  Art. 5º,
inciso  XIX,  “g”,  do  Anexo  I  do  Decreto  nº  11.550,  de  30.12.2009,  publicado  no
Suplemento do D.O.M. n° 3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art.  1º do Decreto nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011, resolve:

Nº 0852 - ALTERAR a Portaria nº 0254, de 08/03/2017, publicada no D.O.M nº 5412,
de  15/03/2017,  a  qual  designa  servidores  para  compor a Comissão  Interna  de
Prevenção  de  Acidentes  –  CIPA,  gestão  2016/2017, na  forma  da  Norma
Regulamentadora – NR 05, do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objeto de
atuar na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, da  Secretaria
Municipal  de  Trânsito,  Mobilidade  e  Transporte/SEMTRAN,  no  período  de
09/12/2016 a 08/12/2017, conforme Processo nº 07.03889.000/2016.

             Art. 1º DISPENSAR o servidor RONI PERTERSON LIRA CASTRO, cadastro
nº 159840, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito/SEMTRAN, a
partir de 08/05/2017.
   Art. 2º DESIGNAR o servidor ITALO BORGES SOUZA DA SILVA, cadastro
nº 135724, lotado na Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito/SEMTRAN, a
partir de 01.07.2017.

                                                                                     ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “t” do Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M. nº 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Decreto nº 12.321, de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO  o  Art.  154,  §  1º,  do  Decreto  nº  11.824,  de  18.10.2010,
publicado no D.O.M nº 3.871, de 01.11.2010, resolve:

Nº 0853 – CONCEDER licença prêmio a servidora MARIA APARECIDA DOS SANTOS
LOVO, Cadastro nº 219510, ocupante do cargo de Professor NI, do Quadro Pessoal
deste  Município,  lotada  na Secretaria  Municipal  de  Educação/SEMED,  conforme
Requerimento de 30/06/2017.

Lustro Período Aquisitivo Período a Usufruir

2º
05/09/2010 a
03/09/2015

25/07/2017 a
22/10/2017

 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE  11  DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

  
O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ d ”, Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, publicado no
suplemento do  D.O.M. nº  3.666, de 30.12.2009 , alterado pelo Decreto nº 12.321, de
23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO o Art 36, Lei Complementar n° 385, de 01.07.2010, Regime
Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Municipais,  publicado  no  D.O.M.  nº  3.786,  de
01.07.2010, resolve:

Nº 0854 –  EXONERAR, a  pedido,  a  servidora  CYNTHIA KUPLICH DE OLIVEIRA
PULLIG, cadastro nº 277732, ocupante do cargo de Cuidador de Alunos, sob Regime
Jurídico  Estatutário,  pertencente  ao  Quadro  de  Pessoal  do  Município,  lotada  na
Secretaria  Municipal  de  Educação/SEMED, a  partir  de 16/06/2017,  conforme
processo nº 07.02468-00/2017.

                                                                                 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alíneas “v”,  Anexo I  do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009,  publicado no
suplemento  do  D.O.M  3.666,  de  30.12.2009,  alterado  pelo  Art.  1º,  do  Decreto  nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  art.  41,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010

CONSIDERANDO o Art. 4º do Decreto nº 14. 373 de 01/01/2017, publicada no
D.O.M nº 5364 de 03/01/2017, resolve:

Nº 0855 – REMOVER, no interesse da Administração, a servidora MARIA GIURLENE
MAIA MIRANDA, Cadastro nº 77952, ocupante do cargo de Assistente Administrativo,
do Quadro de Pessoal do Município, da Procuradoria Geral do Município/PGM, para
a Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, a partir de 03/07/2017, conforme
Ofício nº 570/GAB/PGM/2017, de 02/07/2017.

                                                                                      ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

          O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme, Art. 5º,
inciso XIX, alínea “x” ,  Anexo I  do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009,  publicado no
Suplemento do D.O.M 3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011.
        CONSIDERANDO o Art. 1º, § 1º, da Lei Complementar n º 657, de 22/03/2017,
publicada no D.O.M n º 5417 de 22/03/2017, resolve:

Nº 0856- EXCLUIR o Auxilio de Atividade de Mutirão Especial, no valor de R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais), constantes no Anexo Único desta Portaria, do Quadro de
Pessoal  do  Município,  lotado  na Subsecretaria  Municipal  de  Serviços
Básicos/SEMUSB/SEMISB, a  partir  de 01/07/2017,  conforme  Ofício  nº
2264/GAB/SEMUSB, de 30/06/2017.

Anexo Único

Cadastro Nome Cargo
170267 José Maria Feitosa Chaves Gari

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
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PORTARIAS DE 11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alíneas “v”,  Anexo I  do Decreto nº 11.550,  de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M 3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º, do Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  art.  41,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº  0857  –  REMOVER,  no  interesse  da  Administração,  as  servidoras  abaixo
relacionadas,  da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente/SEMA/SEMI,  para a
Subsecretaria  Municipal  de  Serviços  Básicos/SEMUSB/SEMISB,  a  partir  de
01/07/2017, conforme  Ofício  nº  263/GAB/SEMUSB,de  30/06/2017  e  Ofício  nº
065/2017/CEPF/GAB/SEMUSB, de 06/07/2017.

Matrícula Nome Cargo
56326 Claudimeiry Alves Mourão Assistente Administrativo
83684 Camila Afonso dos Santos Bióloga

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE  11 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “ t  ”,  Anexo I do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009, Publicado no
Suplemento do D.O.M 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º do  Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  Art.  100,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de  01.07.2010,
publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 154, § 1º, do Decreto nº 11.824, Publicado no D.O.M. nº
3.871 de 01.11.2010, 

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  060/DIAT/ASTEC/SEMAD,  de  17.08.2011,
publicada no D.O.M nº 4.064 de 17.08.2011, resolve:

Nº 0858 – CANCELAR, a pedido, a  LICENÇA PRÊMIO da servidora  FRANCILENE
SENA DA SILVA MIYABAYASHI, Cadastro nº 112574, ocupante do cargo efetivo de
Professor  NII/Pedagogia,  do Quadro  Pessoal  deste Município,  lotada na Secretaria
Municipal  de  Educação/SEMED,  concedida  pela  Portaria  nº  0685,  de  07/06/2017,
publicada no D.O.M nº 5469, de 09/06/2017, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017,
conforme Instrução Cadastral de 11/07/2017.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 12 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 44,
do Decreto nº 11.550 de 30.12.2010, publicado no suplemento do D.O.M. nº 3.666, de
30.12.2009,  alterado pelo  Decreto nº  12.321,  de 23.08.2011,  publicado no  DOM nº
4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO o Art. 123, parágrafo único, da Lei Complementar nº 385, de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:
                                       
Nº 0859 - Art. 1º - CONCEDER A REDUÇÃO de 50% (cinqüenta por cento) da jornada
de  trabalho  sem  prejuízo  de  sua  remuneração, a  servidora  LUCIA  ROSA  DA
TRINDADE BORGES, Cadastro nº 79890, ocupante do cargo efetivo de  Merendeira
Escolar,  do  Quadro  de  Pessoal  do  Município,  lotada  na  Secretaria  Municipal  de
Educação/SEMED, conforme Parecer da Junta Médica de 23/05/2017, constantes nas
fls. 11, do processo nº 07.01568-00/2017.
              Art. 2º -  A servidora terá a concessão da redução, pelo prazo de um ano,
podendo ser renovado por mais um ano, a critério da Administração. 
             Art 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

 
ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 12 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alíneas “v”,  Anexo I  do Decreto nº 11.550,  de 30.12.2009, publicado no
suplemento do D.O.M 3.666, de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º, do Decreto nº 12.321,
de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  art.  41,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº 0860 – REMOVER, no interesse da Administração, o servidor ROBERTO SOUZA
DO  NASCIMENTO, Cadastro  nº  39124,  ocupante  do  cargo  de  Encarregado  de
Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal do Município, da Subsecretaria Municipal de
Obras  e  Pavimentação/SEMOB/SEMISB,  para  a  Subsecretaria  Municipal  de
Agricultura  e  Abastecimento/SEMAGRIC/SEMI,  a  partir  de 04/07/2017,  conforme
Ofício  nº  505/GAB/SEMAGRIC/2017,  de  29.06.2017  e  Ofício  nº
1152/DIARH/SEMISB/2017, de 04.07.2017.

                                                                                      ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 12 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alíneas “v”,  Anexo I  do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009,  publicado no
suplemento  do  D.O.M  3.666,  de  30.12.2009,  alterado  pelo  Art.  1º,  do  Decreto  nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  art.  41,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, resolve:

Nº  0861  –  REMOVER,  no  interesse  da  Administração,  a  servidora CÉLIA MARIA
SOARES  DA SILVA, Cadastros  nº  27244/9234,  ocupante  do  cargo  de  Professor
NII/Educação Física, do Quadro de Pessoal do Município, da Secretaria Municipal de
Educação/SEMED, para a Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, a partir
de 01/04/2017, conforme Ofício nº 2397/DGP/DAF/GAB/SEMED, de 03.07.2017.

                                                                                      ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

PORTARIAS DE 12 DE JULHO DE 2017
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alíneas “v”,  Anexo I  do Decreto nº 11.550, de 30.12.2009,  publicado no
suplemento  do  D.O.M  3.666,  de  30.12.2009,  alterado  pelo  Art.  1º,  do  Decreto  nº
12.321, de 23.08.2011, publicado no DOM nº 4.068, de 23.08.2011,

CONSIDERANDO  o  art.  41,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº  385,  de
01.07.2010, publicada no D.O.M nº 3.786, de 01.07.2010, 

CONSIDERANDO  o  Edital  de  Comparecimento  nº  005/2017,  04.07.2017,
publicado no DOM nº 5.487, de 06.07.2017, resolve:

Nº  0862 –  REMOVER,  no interesse da Administração,  os servidores ocupantes  do
cargo  de  Artífice  Especializado,  para  a  Secretaria  Municipal  de
Administração/SEMAD, a partir de 13/07/2017.

Cadastro Nome De Para

177817 Alberto Elis Reis de Oliveira SEMED/EST SEMAD/EST

129058 Aureliano Pinto dos Santos SEMED/EST SEMAD/EST

803652 Benedito Jesus Graca de Aguiar SEMUSA/EST SEMAD/EST

47970 Ecivaldo Pereira da Silva GABINETE/EST SEMAD/EST

199200 Edmilson Pinto Xavier GABINETE/EST SEMAD/EST

227993 Enei Guimaraes de Freitas P.GERAL/EST SEMAD/EST

193988 Ermisson Medeiros Silva SEMED/EST SEMAD/EST

236556 Francisco Cabral de Oliveira GABINETE/EST SEMAD/EST

242222 Francisco Hernandez Lima da Silva SEMTRAN/EST SEMAD/EST

265315 João Caetano da Silva SEMED/EST SEMAD/EST

176710 Juvenal Pereira de Souza SEMUSA/EST SEMAD/EST

172817 Licio Soares da Rocha Junior SEMED/EST SEMAD/EST

178922 Magno Lacerda de Carvalho SEMUSA/EST SEMAD/EST

47953 Nelson Brasil Ferreira SEMTRAN/EST SEMAD/EST

177800 Odeones Lima da Silva SEMED/EST SEMAD/EST

719601 Raimundo Ferreira Guimaraes
SEMI/SUB. SEMA-
GRIC SEMAD/EST

411810 Samuel Moura da Fonseca SEMUR/EST SEMAD/EST

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
PORTARIAS DE 12 DE JULHO DE 2017

DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

O SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais conforme Art. 5º,
inciso XIX, alínea “n” do Decreto nº 11.550 de 30.12.2009, publicado no suplemento do
D.O.M. nº 3.666 de 30.12.2009, alterado pelo Art. 1º alterado pelo Decreto nº 12.321,
de  23.08.2011,  publicado  no  DOM  nº  4.068,  de  23.08.2011,  e  conforme  ainda  o
processo nº 09.1021/2010.

CONSIDERANDO o Art 97, §§ 1º e 2º Lei Complementar n° 385, de 01.07.2010,
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, publicado no D.O.M. nº 3.786, de
01.07.2010, resolve:

        
Nº 0863 - Art. 1º CONCEDER A LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE,  sem
remuneração,  ao  servidor  JULIANO  VON  RONDON  DE  ANDRADE,  Cadastro  nº
107202, ocupante do cargo de  Agente Municipal de Trânsito, sob o Regime Jurídico
Estatutário, do Quadro de Pessoal do Município, lotado na Secretaria Municipal de
Trânsito,  Mobilidade  e  Transportes/SEMTRAN,  no  período  de  03/07/2017  a
02/07/2019, conforme Processo nº 07.02894.000/2017.

       Art.  2º  O servidor  deverá  renovar  o  seu  pedido  a  cada  dois  anos,
comprovando o requisito que ensejou o seu afastamento, no Departamento de Gestão
de Pessoas/SEMAD.

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 007/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00245/2016

Aos  30  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de Licitação,  Patrícia  Damico  do Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 
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BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ:37.844.479/0001-52, situada na AV. 
Maranhão, n.500, bairro Jundiaí, Anápolis - GO, CEP:75.110-470, representado 
legalmente pelo Sr Patricia da Silva Tomé, CPF:020.497.941-26, DETENTORA dos 
Lotes 19 no valor Total de R$ 28.929,60 ( Vinte e oito mil e novecentos vinte e nove 
reais e sessenta centavos ).

  
Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00245/2016 e  homologada  à  fls  1.068/1.069  e  1.070,  Referente  ao
Pregão nº 007/2017/SEMUSA, para  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº
10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  nº  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,  e  Lei
Complementar n. 654, de 06 de março de 2017, consoante as seguintes cláusulas e
condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA EVENTUAL
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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.º  007/2017  e  Proposta  das  Detentoras,  para  Registro  de  Preços  nº
007/2017/SEMUSA.

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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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.
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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 lote, 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. Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se-á o
seguinte:

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

10.1.2. 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 Edital; 

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 do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

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

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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;

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.1. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.3. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

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. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando as leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.8. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  que  antecedam  o  prazo  de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.9. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.10. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a
cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.11. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas
na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante,
tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.12. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das
atividades especificadas;

12.1.13. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.14. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;

12.1.15. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

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

13.2.  Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos materiais correspondentes ao

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



 DOM Nº 5.491                                                                                                                              Porto Velho, 12.07.2017      11

objeto deste instrumento,  por  servidor  ou Comissão de Recebimento dos Materiais,
devidamente  legalizado,  conforme prevê  o  art.  73,  da  Lei  n.º  8.666/93,  bem como
rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  produtos  que  a  empresa  entregar  fora  das
especificações do Edital e seu (s) Anexo(s), não eximindo a CONTRATADA de sua total
responsabilidade quanto ao cumprimento de suas obrigações;

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto  sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada  conforme  a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento  à  Administração pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1.A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte
programação orçamentária: 

Programa de Trabalho: 
08.31.10.302.261.2.271- Manutenção da Maternidade Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.278- Manutenção das Unidades de pronto Atendimento-UPA;
08.31.10.302.261.2.280-Serviços de Atendimento Móvel as Urgências-SAMU
08.31.10.301.268.2.296-  Teto Financeiro da Atenção Básica Apoio e Suporte ao
Programa Saúde da Família. 

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O Valor total estimado para contratação é de R$  287.516,16 (duzentos e oitenta
e sete mil e quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 30 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

PATRICIA DA SILVA TOMÉ 
CPF: 020.497.941-26

Responsável legal da Empresa:
BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ:37.844.479/0001-52

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 007/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00245/2016

Aos  30  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de Licitação,  Patrícia  Damico  do Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 
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MBR FERNANDES EPP, CNPJ:16.845.253/0001-04, situada na AV. Marechal 
Rondon, n.2601, bairro Princesa Isabel, Cacoal – RO, CEP:76.964-057, representado
legalmente pelo Sr Malaquias Batista Ribeiro Fernandes, CPF:956.675.632-15, 
DETENTORA dos Lotes 08,18,25,27 e 38 no valor Total de R$ 59.718,48 
( Cinquenta e nove mil e setecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos ).

  
Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00245/2016 e  homologada  à  fls.1.068/1.069  e  1.070. Referente  ao
Pregão nº 007/2017/SEMUSA, para  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº
10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  nº  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,  e  Lei
Complementar n. 654, de 06 de março de 2017, consoante as seguintes cláusulas e
condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA EVENTUAL
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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.º  007/2017  e  Proposta  das  Detentoras,  para  Registro  de  Preços  nº
007/2017/SEMUSA.

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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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:

VI. Descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

VII. Não assinar  o  contrato  ou  retirar  a  Nota de Empenho ou  instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

VIII. Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou
redução; 

IX. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto 13.707/014;

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

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

10.1.2. 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 Edital; 

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 do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

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

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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;

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.2. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.16. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.17. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.18. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.19. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.1.20. 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;

12.1.21. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.22. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando as leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.23. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  que  antecedam  o  prazo  de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.24. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.25. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a
cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.26. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas
na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante,
tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.27. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das
atividades especificadas;

12.1.28. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.29. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;

12.1.30. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

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

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

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto  sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada  conforme  a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento  à  Administração pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1.A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte
programação orçamentária: 

Programa de Trabalho: 
08.31.10.302.261.2.271- Manutenção da Maternidade Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.278- Manutenção das Unidades de pronto Atendimento-UPA;
08.31.10.302.261.2.280-Serviços de Atendimento Móvel as Urgências-SAMU
08.31.10.301.268.2.296-  Teto Financeiro da Atenção Básica Apoio e Suporte ao
Programa Saúde da Família. 

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O Valor total estimado para contratação é de R$  287.516,16 (duzentos e oitenta
e sete mil e quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 30 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES 
CPF: 956.675.632-15

Responsável legal da Empresa:
MBR FERNANDES EPP

CNPJ:16.845.253/0001-04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 007/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00245/2016

Aos  30  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de Licitação,  Patrícia  Damico  do Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 
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MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI-ME, CNPJ: 34758599/0001-49,  situada na Rua
Rui  Barbosa,  n.  1398,  bairro  Arigolândia,  Porto  Velho  –  RO,  CEP:  76.801-186,
representado legalmente  pelo  Sr.Fabiola  Esteves  da  Rocha,  CPF:426.073.102-53,
DETENTORA dos Lotes 01,02,03,04,09,10,11,12,16,17,21,22,24 e 26 no valor Total
de R$ 94.691,28 (Noventa e quatro mil e seiscentos e noventa e um reais e vinte e
oito centavos).

L.R.F. BATISTA - ME, CNPJ: 19.859.630/0001-44,  situada na Rua Salgado Filho,
n.1616,  bairro  Nossa Senhora  das  Graças,  Porto  Velho  –  RO,  CEP:  76.804-118,
representado  legalmente  pelo  Sr.  Leandro  Ribeiro  Fernandes  Batista,
CPF:004.235.872-85,DETENTORA  do  Lote  20,23  e  36 no  valor  Total  de  R$
64.312,20 (Sessenta e quatro mil e trezentos e doze reais e vinte centavos.

Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00245/2016 e  homologada  à  fls.1.068/1.069  e  1.070.  Referente  ao
Pregão nº 007/2017/SEMUSA, para  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº
10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  nº  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,  e  Lei
Complementar n. 654, de 06 de março de 2017, consoante as seguintes cláusulas e
condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA EVENTUAL
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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.º  007/2017  e  Proposta  das  Detentoras,  para  Registro  de  Preços  nº
007/2017/SEMUSA.

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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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:

XI. Descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

XII. Não assinar  o  contrato  ou  retirar  a  Nota de Empenho ou  instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

XIII. Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou
redução; 

XIV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto 13.707/014;

XV. 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;
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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 lote, 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. Sem prejuízo dos demais requisitos para efeito de pagamento, observar-se-á o
seguinte:

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

10.1.2. 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 Edital; 

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 do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

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

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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;

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.3. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.31. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.32. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.33. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.34. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.1.35. 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;

12.1.36. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.37. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando as leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.38. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  que  antecedam  o  prazo  de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.39. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.40. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a
cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.41. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas
na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante,
tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.42. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das
atividades especificadas;

12.1.43. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.44. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;

12.1.45. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
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13.1. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para
o  fiel  cumprimento de  suas  obrigações  (ENTREGA DOS MATERIAIS)  e prestar  as
informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;

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

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto  sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada  conforme  a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento à  Administração pelos prejuízos  resultantes  e  depois  de decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1.A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte
programação orçamentária: 

Programa de Trabalho: 
08.31.10.302.261.2.271- Manutenção da Maternidade Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.278- Manutenção das Unidades de pronto Atendimento-UPA;
08.31.10.302.261.2.280-Serviços de Atendimento Móvel as Urgências-SAMU
08.31.10.301.268.2.296-  Teto Financeiro da Atenção Básica Apoio e Suporte ao
Programa Saúde da Família. 

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O Valor total estimado para contratação é de R$  287.516,16 (duzentos e oitenta
e sete mil e quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 30 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

LEANDRO RIBEIRO FERNANDES BATISTA
CPF: 004.235.872-85

Responsável legal da Empresa:
L.R.F. BATISTA – ME

CNPJ: 19.859.630/0001-44

FABIOLA ESTEVES DA ROCHA 
CPF: 426.073.102-53  

Responsável legal da Empresa:
MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI – ME 

CNPJ: 34.758.599/0001-49 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 007/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00245/2016

Aos  30  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de  Licitação,  Patrícia  Damico  do  Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 

NEVALI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME, 
CNPJ:20.344.116/0001-55, situada na Rua Melciades Crispim, n.900, bairro Vila 
Santa Maria de Nazareth, Anápolis-GO, CEP: 75.113-500, representado legalmente 
pelo Sr Carmen Lucia Alves Lourenço, CPF:027.491.701-76, DETENTORA dos 
Lotes 06,07,14,15,32,34 e 37 no valor Total de R$ 39.864,60 ( Trinta e nove mil e 
oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos ).

  
Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00245/2016 e  homologada  à  fls.1.068/1.069  e  1.070.  Referente  ao
Pregão nº 007/2017/SEMUSA, para  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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 nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº
10.300  de  17.02.2006  e  Decreto  nº  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,  e  Lei
Complementar n. 654, de 06 de março de 2017, consoante as seguintes cláusulas e
condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA EVENTUAL
FUTURA AQUISIÇÃO DE FIO  DE SUTURA,  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.º  007/2017  e  Proposta  das  Detentoras,  para  Registro  de  Preços  nº
007/2017/SEMUSA.

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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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:

XVI. Descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

XVII. Não assinar  o  contrato  ou  retirar  a  Nota de Empenho ou  instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

XVIII. Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou
redução; 

XIX. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto 13.707/014;

XX. 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

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



 DOM Nº 5.491                                                                                                                              Porto Velho, 12.07.2017      19

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

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

10.1.2. 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 Edital; 

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 do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

10.1.11. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras

praças serão de responsabilidade da empresa contratada; 

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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;

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.  A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.4. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.46. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.47. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.48. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.49. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.1.50. 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;

12.1.51. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.52. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando as leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.53. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  que  antecedam  o  prazo  de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.54. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.55. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a
cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.56. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas
na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante,
tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.57. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das
atividades especificadas;

12.1.58. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.59. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;
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12.1.60. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

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

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

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto  sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada  conforme  a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma:

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento à  Administração pelos prejuízos  resultantes  e  depois  de decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1.A  despesa  em  tela  ocorrerá  neste  exercício  por  conta  da  seguinte
programação orçamentária: 

Programa de Trabalho: 
08.31.10.302.261.2.271- Manutenção da Maternidade Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.278- Manutenção das Unidades de pronto Atendimento-UPA;
08.31.10.302.261.2.280-Serviços de Atendimento Móvel as Urgências-SAMU
08.31.10.301.268.2.296-  Teto Financeiro da Atenção Básica Apoio e Suporte ao
Programa Saúde da Família. 

Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O Valor total estimado para contratação é de R$  287.516,16 (duzentos e oitenta
e sete mil e quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 30 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

CARMEN LUCIA ALVES LOURENÇO
CPF: 027.491.701-76

Responsável legal da Empresa:
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NEVALI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME
CNPJ:20.344.116/0001-55

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Superintendente Municipal de Licitações do Município de Porto Velho, no uso
de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei nº 654/2017, publicado no
DOM nº 5.405, de 06 de março de 2017, torna público o registro de preços para eventual
aquisição de fio de sutura, do tipo menor preço, visando atender à Secretaria Municipal
de Saúde – SEMUSA, visando atender à Administração Pública Municipal:

LOTE 01
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:

Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  de  sutura  nylon  Nº  2:  Monofilamento  de
poliamida, preto; não absorvível; Medindo 03 x 45
cm de comp.; número 2-0; 1 agulha estriada de
3/8  Circ.triangular  de  3.0  Cmde  comprimento;
embalado  em  material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  embalado
individualmente, com instruções de uso no rótulo
impresso,  fabricante,  marca,  lote  data  de
fabricação, validade e Registro no Ministério da
Saúde.

Unidade
Procare
3.670

R$ 1,32
R$ 4.844,40

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 02
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  de  sutura  nylon  Nº  3:  Monofilamento  de
poliamida,  preto;  não  absorvível;  medindo 03  x
45cm de comp.; número 3-0; 1 agulha estriada de
3/8  Circ.triangular  de  3.0  Cmde  comprimento;
embalado  em  material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  embalado
individualmente, com instruções de uso no rótulo
impresso,  fabricante,  marca,  lote  data  de
fabricação, validade e Registro no Ministério da
Saúde.

Unidade
Procare
2.520

R$ 1,34
R$ 3.376,80

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 03
Item:
Objeto:

01
Fio  de  sutura  nylon  Nº  4:  Monofilamento  de
poliamida, preto; não absorvível; medindo 03 x 45
cm de Comp.; número 4-0; 1 Agulha estriada de
3/8  Circ.triangular  de  3.0  Cmde  comprimento;
embalado  em  material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  embalado
individualmente, com instruções de uso no rótulo

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:

Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

impresso,  fabricante,  marca,  lote  data  de
fabricação, validade e Registro no Ministério da
Saúde.

Unidade
Procare
2.610

R$ 1,32

R$ 3.445,20

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 04
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  de  sutura  poliéster  e  algodão;  com  fio  de
poliéster e fibras longas de algodão, Nº 0 (zero);
agulha 3/8 de circ. cilíndrica de 3,0 cm; colorido;
medindo 70 cm; Estéril, em embalagem individual
que  permita  abertura  asséptica,  com  dados  de
identificação  e  procedência,  data  e  tipo  da
esterilização,  tempo  de  validade  e  registro  em
Órgão competente.

Unidade
Shalon
3.264

R$ 1,79
R$ 5.842,56

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 06

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:

Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  de  sutura  aço  cirúrgico  monofilamentar,
diâmetro  0,  sem  agulha,  fio  de  3  x  60  cm,
confeccionado em aço inoxidável, não absorvível.
Estéril,  em  embalagem  individual  que  permita
abertura asséptica, com dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização, tempo de
validade e registro em Órgão competente.

Unidade
Bioline
144

R$ 10,40
R$ 1.497,60

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  ME
20.344. 116/0001-55
Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth,  Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.
Carmen Lucia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 07

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:

01
Fio  de  sutura  aço  cirúrgico  monofilamentar,  diâ-
metro  1,  sem  agulha,  fio  de  3  x  60  cm,
confeccionado em aço inoxidável, não absorvível.
Estéril,  em  embalagem  individual  que  permita
abertura asséptica, com dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização, tempo de
validade e registro em Órgão competente.

Unidade
Bioline
300

R$ 14,85
R$ 4.455,00
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Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  ME
20.344. 116/0001-55
Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth, Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.

Carmen Lúcia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 08

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  de  sutura  aço  cirúrgico  monofilamentar,
diâmetro  2-0,  sem  agulha,  fio  de  3  x  60  cm,
confeccionado em aço inoxidável, não absorvível.
Estéril,  em  embalagem  individual  que  permita
abertura asséptica, com dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização, tempo de
validade e registro em Órgão competente.

Unidade
Brasuture
300

R$ 15,13
R$ 4.539,00

MBR Fernandes EPP
ME
16.845.253/0001-04
Av.  Marechal  Rondon,  2601,  bairro  Princesa
Isabel, Cacoal - RO, CEP: 76.964-057.
Malaquias Batista Ribeiro Fernandes
956.675.632-15

LOTE 09
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio nylon, diâmetro "0", comprimento de 45 cm,
agulha triangular cortante estriada para uso em
fechamento de pele, comprimento de 19 mm e
curvatura  de  3/8.  Em conformidade  com NBR
13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Procare
1.200

R$ 1,37
R$ 1.644,00

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 10
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  nylon,  diâmetro  "5-0",  comprimento  de  45
cm, agulha triangular cortante estriada para uso
em procedimentos pediátricos e fechamento de
pele, comprimento de 17 mm e curvatura de 1/2.
Em conformidade com NBR 13.904 de  30  de
junho de 2003.

Unidade
Technofio
1.392

R$1,59
R$ 2.213,28

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 11

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  nylon,  diâmetro  "5-0",  comprimento  de  45
cm, agulha triangular corte reverso estriada com
corpo quadrado para uma maior estabilidade no
porta-agulhas  para  uso  em  cirurgias  plásticas
reparadoras e fechamento de pele, comprimento
de 19 mm e curvatura de 3/8. Em conformidade
com NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Procare
1.344

R$ 1,37
R$ 1.841,28

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 12
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:

Endereço:
Responsável:
CPF:

01
Fio  nylon,  diâmetro  "6-0",  comprimento  de  45
cm, agulha triangular corte reverso estriada com
corpo quadrado para uma maior estabilidade no
porta-agulhas  para  uso  em  cirurgias  plásticas
reparadoras e fechamento de pele, comprimento
de 16 mm e curvatura de 3/8. Em conformidade
com NBR 13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Procare
1.116

R$ 1,36
R$ 1.517,76

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 14

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  polipropileno,  diâmetro  "0",  comprimento  de
75  cm,  agulha  cilíndrica  estriada  para  uso  em
fechamento geral / obgin, comprimento de 40 mm
e curvatura de 1/2. Em conformidade com NBR
13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Bioline
600

R$ 2,64
R$ 1.584,00

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  ME
20.344. 116/0001-55
Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth, Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.
Carmen Lucia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 15

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:

01
Fio polipropileno, diâmetro "2-0", comprimento de
75  cm,  agulha  cilíndrica  estriada  para  uso  em
aparelho  digestivo,  comprimento  de  31  mm  e
curvatura  de  3/8.  Em  conformidade  com  NBR
13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Bioline
600
R$ 2,66
R$ 1.596,00
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Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  
ME
20.344. 116/0001-55
Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth, Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.
Carmen Lucia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 16
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  polipropileno,  diâmetro  "3-0",  comprimento
de 75 cm, agulha cilíndrica estriada para uso em
aparelho  digestivo,  comprimento  de  26  mm e
curvatura  de  1/2.  Em conformidade  com NBR
13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Technofio
600

R$ 1,89
R$ 1.134,00

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 17
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  polipropileno,  diâmetro  "4-0",  comprimento
de 75 cm, 2 agulhas cilíndricas estriadas com
corpo retangular para uma maior estabilidade no
porta-agulhas,  para  uso  em  procedimentos
cardiovasculares,  comprimento  de  17  mm  e
curvatura de 1/2. Em conformidade com a NBR
13.904 de 30 de junho de 2003.

Unidade
Shalon
600

R$ 9,12
R$ 5.472,00

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 18

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio Cirúrgico de CATGUT SIMPLES 0 s/agulha –
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  150  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
estéril.  Embalagem  Individual  (Envelope)  que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Registro no Ministério da Saúde.

Unidade
Technofio
7.380
R$ 3,23
R$ 23.837,40

MBR FERNANDES EPP
ME
16.845.253/0001-04
Av.  Marechal  Rondon,  2601,  bairro  Princesa
Isabel, Cacoal - RO, CEP: 76.964-057.
Malaquias Batista Ribeiro Fernandes
956.675.632-15

LOTE 19

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  SIMPLES  2-0  –
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-
0,1)cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço
inoxidável,  estéril.  Embalagem  Individual
(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.
Unidade
Biogut
7.380
R$ 3,92
R$ 28.929,60

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS 
LTDA
37.844.479/0001-52
Av.  Maranhão,  n.  500,  Jundiaí,  Anápolis  -  GO,
CEP: 75.110-470.
Patricia da Silva Tomé
020.497.941-26

LOTE 20

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  SIMPLES  2-0  –
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,5 (+/-
0,1)cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço
inoxidável,  estéril.  Embalagem  Individual
(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.
Unidade
Technofio
7.380
R$ 3,29
R$ 24.280,20
L.R.F. BATISTA – ME
ME
19.859.630/0001-44
Rua Salgado Filho, n. 1616, Bairro Nossa Senhora
das Graças, Porto Velho – RO. 
CEP: 76.804-118.
Leandro Ribeiro Fernandes Batista
004.235.872-85

LOTE 21
Item
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:

Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  SIMPLES  3-0  –
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,0
(+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico,
e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual
(Envelope)  que promova barreira  microbiana e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
Shalon
7.380

R$ 2,25
R$ 16.605,00

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 22
Item:
Objeto:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  SIMPLES  3-0  –
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0
(+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico,
e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual
(Envelope) que promova barreira microbiana e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
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Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:

Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

Shalon
7.380

R$ 2,64
R$ 19.483,20

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.

Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 23

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:

Valor Unitário:
Valor Total:

Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  SIMPLES  4-0  –
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo  01  Agulha,  com  comprimento  de  4,0
(+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico,
e,  aço  inoxidável,  estéril.  Embalagem Individual
(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
Shalon
7.380

R$ 4,26
R$ 31.438,80

L.R.F. BATISTA – ME
ME
19.859.630/0001-44
Rua  Salgado  Filho,  n.  1616,  Bairro  Nossa
Senhora das Graças, Porto Velho – RO. 
CEP: 76.804-118.

Leandro Ribeiro Fernandes Batista
004.235.872-85

LOTE 24
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio Cirúrgico de CATGUT SIMPLES 4-0 s/agulha
–  multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  150  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Estéril.  Embalagem  Individual  (Envelope)  que
promova  barreira  microbiana  e  abertura
asséptica. Registro no Ministério da Saúde

Unidade
Technofio
7.380

R$ 3,31
R$ 24.427,80

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 25

Item:
Objeto:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  CROMADO  0,
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-
0,1)cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço
inoxidável,  estéril.  Embalagem  Individual

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
Technofio
744

R$ 3,14
R$ 2.336,16

MBR FERNANDES EPP
ME
16.845.253/0001-04
Av.  Marechal  Rondon,  2601,  bairro  Princesa
Isabel, Cacoal - RO, CEP: 76.964-057.
Malaquias Batista Ribeiro Fernandes
956.675.632-15

LOTE 26
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  CROMADO  1,
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01  Agulha,  com comprimento de  4,0
(+/- 0,1)cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e,
aço  inoxidável,  estéril.  Embalagem  Individual
(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
Technofio
900

R$ 3,16
R$ 2.844,00

Medical da amazonia eireli - me
ME
CNPJ:34.758.599/0001-49
Rua Rui Barbosa,1398, bairro Arigolândia, Porto
Velho - RO, CEP: 76.801-186.
Fabiola Esteves da Rocha
426.073.102-53

LOTE 27

Item
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  Cirúrgico  de  CATGUT  CROMADO  2-0
multifilamentar,  traçado  absorvível,  natural,
comprimento  70  cm  (+/-5)  cm,  cor  marrom.
Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-
0,1)cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço
inoxidável,  estéril.  Embalagem  Individual
(Envelope). Registro no Ministério da Saúde.

Unidade
Technofio
744
R$ 3,18
R$ 2.365,92

MBR FERNANDES EPP
ME
16.845.253/0001-04
Av.  Marechal  Rondon,  2601,  bairro  Princesa
Isabel, Cacoal - RO, CEP: 76.964-057.

Malaquias Batista Ribeiro Fernandes
956.675.632-15

LOTE 32

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:

CNPJ:

01
Fio de sutura trançado, poliglactina, com cobertura
de poliglatina,  incolor,  diâmetro 4-0, contendo 01
fio de 70 cm, com agulha estriada de 19 mm, 3/8
de  círculo  triangular  cortante,  Embalagem
Individual  (Envelope)  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica.  Registro  no
Ministério da Saúde.

Unidade
Bioline
1.200

R$ 15,31
R$ 18.372,00

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  ME

20.344. 116/0001-55

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



 DOM Nº 5.491                                                                                                                              Porto Velho, 12.07.2017      25

Endereço:

Responsável:
CPF:

Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth, Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.
Carmen Lucia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 34

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio de sutura trançado, poliglactina, com cobertura
de poliglatina, cor violeta, diâmetro 4-0, contendo
01 fio de 70 cm, com agulha estriada de 26 mm,
1/2  círculo  cilíndrica.  Embalagem  Individual
(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e
abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
Bioline
600

R$ 9,12
R$ 5.472,00

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  ME
20.344. 116/0001-55
Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth, Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.
Carmen Lucia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 36

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio de sutura trançado, poliglactina, com cobertura
de poliglatina, incolor, diâmetro 5-0, contendo 01
fio de 70 cm, com agulha estriada de 19 mm, 3/8
de  círculo  triangular  cortante,  Embalagem
Individual  (Envelope)  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica.  Registro  no
Ministério da Saúde.

Unidade
Point Suture
744

R$ 11,55
R$ 8.593,20

L.R.F. BATISTA - ME
ME
19.859.630/0001-44
Rua Salgado Filho, n. 1616, Bairro Nossa Senhora
das Graças, Porto Velho – RO. 
CEP: 76.804-118.
Leandro Ribeiro Fernandes Batista
004.235.872-85

LOTE 37

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Fio  de  sutura  trançado,  poliglactina,  com
cobertura de poliglatina, cor violeta, diâmetro 6-0,
contendo 01 fio de 70 cm, com agulha estriada de
17  mm,  1/2  círculo,  ponta  cilíndrica  e  corpo
retangular, Embalagem Individual (Envelope) que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Registro no Ministério da Saúde.

Unidade
Bioline
600

R$ 11,48
R$ 6.888,00

Nevali artigos médicos e ortopédico ltda  ME
20.344. 116/0001-55
Rua Melciades Crispim, n. 900, bairro Vila Santa
Maria de Nazareth, Anápolis - GO, CEP: 75.113-
500.
Carmen Lucia Alves Lourenço
027.491.701-76

LOTE 38

Item:
Objeto:

01
Fio  de  sutura  trançado,  poliglactina,  com
cobertura, cor Violeta, diâmetro 6- 0, contendo 01
fio de 45 cm, com 02 agulhas de 6,5 mm, 1/4 de
círculo espátula (oftálmica), Embalagem Individual
(Envelope)  que  promova  barreira  microbiana  e

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

abertura  asséptica.  Registro  no  Ministério  da
Saúde.

Unidade
Brasuture
600

R$ 44,40
R$ 26.640,00

MBR FERNANDES EPP
ME
16.845.253/0001-04
Av.  Marechal  Rondon,  2601,  bairro  Princesa
Isabel, Cacoal - RO, CEP: 76.964-057.
Malaquias Batista Ribeiro Fernandes
956.675.632-15

Porto Velho-RO, 06 de julho de 2017

     PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
      Superintendente Municipal de Licitações

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 008/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00177/2016

Aos  22  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de Licitação,  Patrícia  Damico  do Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 

DX  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  LTDA –  EPP,
CNPJ: 02.228.938/0001-99,  situada na Rua Coimbra,  n.  1702,  bairro  Vila  Elisa,
Ribeirão Preto - SP, CEP: 14.075-450, representado legalmente pela Srs. Claudia
Sperge, CPF: 175.530.298-31, DETENTORA do  Lote 03, no valor unitário de R$
592,50 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), valor total do lote
R$ 88.875,00 (Oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00177/2016 e  homologada  à  fls.  780/781,  Referente  ao  Pregão  nº
008/2017/SEMUSA,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  FUTURA
AQUISIÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, KIT COMPOSTO POR MOTOR E
CONTRA  ÂNGULO,  LOCALIZADORES  APICAIS  E  CONTRA  ÂNGULO
OSCILATÓRIO,  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 nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto
nº 13.707 de 21 de novembro de 2014, e Lei Complementar n. 654, de 06 de março de
2017, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  Registrar  os  Preços  para  eventual  e  futura
AQUISIÇÃO DE  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, KIT COMPOSTO POR MOTOR E
CONTRA  ÂNGULO,  LOCALIZADORES  APICAIS  E  CONTRA  ÂNGULO
OSCILATÓRIO, 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.º 007/2017 e Proposta
das Detentoras, para Registro de Preços nº 007/2017/SEMUSA.

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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
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;
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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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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:

XXI. Descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

XXII. Não assinar  o  contrato  ou  retirar  a  Nota de Empenho ou  instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

XXIII. Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou
redução; 

XXIV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto 13.707/014;

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

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

10.1.2. 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 Edital; 

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
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multas ou indenizações devidas pela empresa contratada, nos termos do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

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

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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; 

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.   A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.5. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.61. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.62. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo  ou reduzindo essa  responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.63. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.64. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.1.65. 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;

12.1.66. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.67. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando  as  leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes  assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.68. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos produtos, no prazo máximo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento
da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.69. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.70. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a
cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.71. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas
na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante,
tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.72. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das
atividades especificadas;

12.1.73. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.74. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;

12.1.75. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

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

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

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada conforme a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;
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14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma: 

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento  à  Administração pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente  informada para a  apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se  a  eventual  contratação  ocorrer  neste  exercício,  as  respectivas  despesas
decorrentes  da  contratação,  objeto  deste  certame,  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,  a  seguir
especificado abaixo:

Programa de Trabalho: 
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 de Saúde – Assistência Técnica.

Elemento de Despesa:
44.90.52 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O  Valor  total  estimado  para  contratação  é  de  R$  250.463,00  (duzentos  e
cinquenta mil e quatrocentos e sessenta e três 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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 22 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

CLAUDIA SPERGE
CPF: 175.530.298-31

Responsável legal da Empresa:
DX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP

CNPJ: 02.228.938/0001-99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 008/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00177/2016

Aos  22  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de Licitação,  Patrícia  Damico  do Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 

MBR  FERNANDES  EPP,  CNPJ:  16.845.253/0001-04, situada  na  Av.  Marechal
Rondon,  n.  2601,  bairro  Princesa  Isabel,  Cacoal  –  RO,  CEP:  76.964-057,
representado  legalmente  pelo  Sr.  Malaquias  Batista  Ribeiro  Fernandes,  CPF:
956.675.632-15,DETENTORA do Lote 04, no valor unitário de R$ 1.649,50 (um mil e
seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),  valor total do lote R$
32.990,00 (Trinta e dois mil e novecentos e noventa reais).

Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00177/2016 e  homologada  à  fls.  780/781,  Referente  ao  Pregão  nº
008/2017/SEMUSA,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  FUTURA
AQUISIÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, KIT COMPOSTO POR MOTOR E
CONTRA  ÂNGULO,  LOCALIZADORES  APICAIS  E  CONTRA  ÂNGULO
OSCILATÓRIO,  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 nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto
nº 13.707 de 21 de novembro de 2014, e Lei Complementar n. 654, de 06 de março de
2017, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  Registrar  os  Preços  para  eventual  e  futura
AQUISIÇÃO DE  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, KIT COMPOSTO POR MOTOR E
CONTRA  ÂNGULO,  LOCALIZADORES  APICAIS  E  CONTRA  ÂNGULO
OSCILATÓRIO, 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.º 007/2017 e Proposta
das Detentoras, para Registro de Preços nº 007/2017/SEMUSA.

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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
59/2010-PLENO do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
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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 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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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:

XXVI. Descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

XXVII. Não assinar  o  contrato  ou  retirar  a  Nota de Empenho ou  instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

XXVIII. Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou
redução; 

XXIX. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto 13.707/014;

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

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

10.1.2. 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 Edital; 
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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 do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

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

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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; 

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.   A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.6. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.76. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.77. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo  ou reduzindo essa  responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.78. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.79. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.1.80. 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;

12.1.81. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.82. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando  as  leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes  assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.83. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  que  antecedam  o  prazo  de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.84. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.85. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a
cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.86. A empresa deverá obedecer no ato da entrega às condições ofertadas
na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o fabricante,
tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.87. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento das
atividades especificadas;

12.1.88. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.89. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;

12.1.90. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

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

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

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada conforme a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
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representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma: 

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento  à  Administração pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente  informada para a  apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se  a  eventual  contratação  ocorrer  neste  exercício,  as  respectivas  despesas
decorrentes  da  contratação,  objeto  deste  certame,  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,  a  seguir
especificado abaixo:

Programa de Trabalho: 
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 de Saúde – Assistência Técnica.

Elemento de Despesa:
44.90.52 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O  Valor  total  estimado  para  contratação  é  de  R$  250.463,00  (duzentos  e
cinquenta mil e quatrocentos e sessenta e três 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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 22 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

MALAQUIAS BATISA RIBEIRO FERNANDES
CPF: 956.675.632-15

Responsável legal da Empresa:
MBR FERNANDES EPP

CNPJ: 16.845.253/0001-04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 008/2017/SEMUSA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017/SEMUSA

PROCESSO Nº 08.00177/2016

Aos  22  dias  do  mês  de  junho  do  ano  dois  mil  e  dezessete  (2017),  O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Dom
Pedro II, Praça João Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada
pela  Superintendente  Municipal  de Licitação,  Patrícia  Damico  do Nascimento  Cruz,
inscrita  no  CPF sob  o  n.  747.265.369-15,  ÓRGÃO GERENCIADOR,  e  de  outro  a
empresa: 

L.R.F.  BATISTA – ME,  CNPJ:19.859.630/0001-44, situada na Rua Salgado Filho,
1616,  Bairro  Nossa  Senhora  das  Graças,  Porto  Velho  –  RO.  CEP:  76.804-118,
representado  legalmente  pelo  Sr.  Leandro  Ribeiro  Fernandes  Batista,  CPF:
004.235.872-85, DETENTORA do Lote 01, no valor unitário de R$ 356,66 (Trezentos
e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e Lote 05, no valor unitário de
R$ 1.455,00  (Um mil  e  quatrocentos  e  cinquenta  reais),  valor  total  dos  lotes  R$
82.599,00 (Oitenta e dois mil e quinhentos e noventa e nove reais).

Labiotek  comércio  e  serviços  em  equipamentos  médicos  Ltda,  CNPJ:
08.080.821/0001-97, situada  na  Rua  Dom  Pedro  II,  1800,  Sala  A,  Bairro  São
Cristóvão,  Porto  Velho – RO. CEP:  76.804-116,  representado legalmente pelo Sr.
Agostinho Cleiton Dantas de O. Junior, CPF: 007.172.712-42, DETENTORA do Lote
02, no valor unitário de R$ 306,33(Trezentos e seis reais e trinta e três centavos),
valor total do lote R$ 45.999,00 (quarenta e cinco mil e novecentos e noventa reais).

Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme decisão exarada no
processo  08.00177/2016 e  homologada  à  fls.  780/781,  Referente  ao  Pregão  nº
008/2017/SEMUSA,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  FUTURA
AQUISIÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, KIT COMPOSTO POR MOTOR E
CONTRA  ÂNGULO,  LOCALIZADORES  APICAIS  E  CONTRA  ÂNGULO
OSCILATÓRIO,  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 nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e Decreto
nº 13.707 de 21 de novembro de 2014, e Lei Complementar n. 654, de 06 de março de
2017, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente  Ata  tem  por  objeto  Registrar  os  Preços  para  eventual  e  futura
AQUISIÇÃO DE  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, KIT COMPOSTO POR MOTOR E
CONTRA  ÂNGULO,  LOCALIZADORES  APICAIS  E  CONTRA  ÂNGULO
OSCILATÓRIO, 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.º 007/2017 e Proposta
das Detentoras, para Registro de Preços nº 007/2017/SEMUSA.

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.
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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  detentora,  desde  que  devidamente
comprovada  a  vantagem  e,  respeitada,  no  que  couber,  as  condições  e  as  regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e
13.707 de 21 de novembro de 2014, respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº
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 nº 13.707/2014,
sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 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  nº  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  à  verificação  da  ocorrência  da  majoração  alegada  pelo
fornecedor, nos moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 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  de
Administração,  ao  qual  caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta
Comissão, após a submissão do procedimento à Procuradoria Geral do Município 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:

XXXI. Descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do
edital ou das leis aplicáveis ao caso;

XXXII. Não assinar  o  contrato  ou  retirar  a  Nota de Empenho ou  instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável; 

XXXIII. Restar  frustrada  a  renegociação  de  preços,  seja  por  majoração  ou
redução; 

XXXIV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto 13.707/014;

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

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

10.1.2. 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 Edital; 

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 do Edital; 

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. O pagamento só poderá ser efetuado, após a certificação da nota fiscal pela
Comissão de Fiscalização dos Serviços, composta por no mínimo 03 (três) membros
designados pela SEMUSA, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.7. 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 regularização da situação ou representação de documento fiscal
não acarretando qualquer ônus para esta Secretaria;

10.1.8. 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;

10.1.9. 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”; 

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

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

10.1.12. O  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; 

10.1.13. 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; 

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

11.1. O fornecimento dos produtos, suas condições de entrega e recebimento, local de
entrega e prazo de entrega obedecerão, fielmente, às disposições contidas nos Itens
19, 20 e 21 do Edital;

11.2.   A garantia e Assistência técnica objeto obedecerão, fielmente, às disposições
contidas no Item 22 do Edital.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.7. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes ao decreto nº 13.707/2014 do Município de Porto velho, bem como,
as normas previstas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, são obrigações da
Contratada:

12.1.91. Os  materiais  deverão  atender  as  normas  do  Ministério  da
Saúde/Vigilância  Sanitária  e  demais  legislações  vigentes,  no  que  concerne  a
apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado
e constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento,
caso necessário;

12.1.92. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não
excluindo  ou reduzindo essa  responsabilidade a fiscalização e/ou acompanhamento
pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

12.1.93. A Contratada  deverá  assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a
salário,  horas extras e adicionais. Encargos fiscais e comerciais e demais encargos
sociais  relativamente  aos  seus  empregados,  resultantes  da  entrega  dos  produtos
solicitados;

12.1.94. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete,
ensaios, testes, laudos, e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

12.1.95. 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;

12.1.96. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas,  tributos,  contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos aos seus
empregados;

12.1.97. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus  empregados,  quando as leis  trabalhistas  e  previdenciárias  lhes assegurem,  e
demais exigências legais, para o exercício da atividade do objeto do certame, ficando,
ainda, a SEMUSA, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

12.1.98. A Contratada deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação
dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  que  antecedam  o  prazo  de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;

12.1.99. Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem na aquisição dos produtos,  objeto deste certame, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que dispõe o
art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei
8666/93;

12.1.100. A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma,
o presente contrato, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada
a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

12.1.101. A  empresa  deverá  obedecer  no  ato  da  entrega  às  condições
ofertadas na proposta de preço: prazo de validade e a marca do produto ofertado, o
fabricante, tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência do produto;

12.1.102. Cumprir todas as orientações da SEMUSA para o fiel cumprimento
das atividades especificadas;

12.1.103. Sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  desta
SEMUSA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
procedentes, caso ocorram;

12.1.104. Instruir  seus  empregados  e  contratados  a  tratar  os  servidores  da
Administração com urbanidade e respeito;

12.1.105. A  futura  contratada  deverá  comunicar  a  SEMUSA,  qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

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

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

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

13.4. Efetuar  o  pagamento  da  empresa  CONTRATADA  em  conformidade  ao
estabelecido no Edital,  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;

13.5.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na proposta,
para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

13.6. Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições e defeitos constatadas no
produto, para que sejam adotadas medidas cabíveis;

13.7. Exigir  o  cumprimento  de  todos  os  compromissos  assumidos  pela  empresa
fornecedora, de acordo com os Termos de sua proposta;

13.8. Não permitir que outrem execute objeto do presente Edital; 

13.9. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.  Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execução parcial  ou total  do objeto sujeitará a empresa contratada,  nos termos do
artigo  86  da  Lei  n.  8.666/93,  à  multa  de  mora  diária,  a  ser  calculada conforme a
seguinte à fórmula:

  M = R$ 0,20 x     V    x dias de atraso
     T

  onde:
M = é o valor da multa a ser paga
V = é o preço global atualizado do contrato
T = é o prazo máximo de execução do contrato

14.1.1. Entende-se  por  hipótese  de  força  maior  e  caso  fortuito,  para  efeito  de
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penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões,
greves ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou
de  força  equivalente,  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência; 

14.1.2. O valor das multas previstas no item. 14.1 será descontado dos créditos que a
empresa contratada possuir junto à Secretaria Municipal de Saúde, e poderá cumular
com  as  demais  sanções  administrativas,  exceto  com  a  multa  prevista  no  subitem
14.6.2; 

14.2. Na  aplicação  da  fórmula  acima,  ocorrendo  dízima  na  divisão  dos  valores
representados por “V” e “T”, estes serão arredondados para mais;

14.3. A aplicação de multa não impede que a Secretaria de Municipal de Saúde aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

14.4. A empresa  contratada  deverá  comunicar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a
ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de
prazo de 02 (dois) dias de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva
comprovação,  em até 05 (cinco) dias contados do evento,  sob pena de não serem
considerados os motivos alegados;

14.5. A SEMUSA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

14.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
contratado,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  também,  poderá,  garantida  a  prévia
defesa  e  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  aplicar  as  seguintes
penalidades: 

14.6.1. Advertência por escrito;

14.6.2. Multa,  de  natureza  penal,  compensatória  das  perdas e  danos  sofridos  pela
Administração, que será aplicada da seguinte forma: 

14.6.2.1. No caso de inexecução parcial do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

14.6.2.2. No caso de inexecução total do Contrato, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o Valor Global. 

14.6.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de
inexecução  total  sem  justificativa  aceita  pela  Administração,  será  aplicado  o  limite
máximo previsto de 05 (cinco) anos; 

14.6.4. 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 sanção, depois do
ressarcimento  à  Administração pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

14.7. Na hipótese de que venha a ser aplicada multa prevista no Edital, o depósito do
valor da mesma deverá ser feito no Banco, Agência e Conta Corrente indicados na nota
fiscal; 

14.8. No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.9. Caso a empresa contratada não proceda ao recolhimento da multa no prazo de
05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  intimação  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde,  o  respectivo  valor  será  descontado  dos  créditos  que  esta  possuir  com  a
SEMUSA, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 

14.10. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que
aplicar penalidade caberá recurso, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo  encaminhá-la  devidamente  informada para a  apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Se  a  eventual  contratação  ocorrer  neste  exercício,  as  respectivas  despesas
decorrentes  da  contratação,  objeto  deste  certame,  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,  a  seguir
especificado abaixo:

Programa de Trabalho: 
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 de Saúde – Assistência Técnica.

Elemento de Despesa:
44.90.52 – Material Permanente.

Fonte de Recursos:
01.07 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS.

15.2. O  Valor  total  estimado  para  contratação  é  de  R$  250.463,00  (duzentos  e
cinquenta mil e quatrocentos e sessenta e três 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 nº. 13.707/2014, 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;

16.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço
nº 007/2017/SEMUSA 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 – RO, 22 de junho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações – SML

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML

LEANDRO RIBEIRO FERNANDES BATISTA
CPF: 004.235.872-85

Responsável legal da Empresa:
L.R.F. BATISTA - ME

CNPJ: 19.859.630/0001-44

AGOSTINHO CLEITON DANTAS DE O. JUNIOR
CPF: 007.172.712-42

Responsável legal da Empresa:
LABIOTEK COMERCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 08.080.821/0001-97
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Superintendente Municipal de Licitações do Município de Porto Velho, no uso
de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei Complementar nº 654/2017,
publicada no DOM nº 5.405,  de 06 de março de 2017, torna público o Registro de
Preços  008/2017 –  Pregão Eletrônico  008/2017  –  Processo  08.00177/2016,  Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA AQUISIÇÃO DE CANETA DE
ALTA  ROTAÇÃO,  KIT  COMPOSTO  POR  MOTOR  E  CONTRA  ÂNGULO,
LOCALIZADORES APICAIS E CONTRA ÂNGULO OSCILATÓRIO,  do tipo  MENOR
PREÇO, ) visando atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA;

LOTE 01
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa 

01
Caneta  de  alta  rotação  marca  equivalente  ou
similar  em  qualidade  a  marca  kavo  (turbina
extratorque 605) com sistema troca de brocas por
saca  brocas;  rotação  máxima  de  380.000  rpm;
refrigeração  com  spray  triplo;  encaixe  universal
borden; confeccionada em aço inox, autoclavável
a  135ºc,  durabilidade  garantida  por  até  1.000
ciclos  de  esterilização;  rotores  balanceados
dentro  de  limites  altamente  rígidos,  isentos  de
vibração, baixo nível de ruído 64 decibéis; número
de série e símbolos gráficos gravados no corpo
da caneta de acordo com nbr 9687; embalada em
estojo  que  garanta  a  integridade  do  produto,
acompanha  óleo  lubrificante  e  saca  brocas;
constando  externamente  marca  comercial,
procedência  de  fabricação.  Confeccionada
conforme  nbr  7785-1;  assistência  técnica  em
Porto  Velho  com  garantia  mínima  de  01  ano;
peças  de  reposição  e  manual  de  operação,
manutenção,  lubrificação  e  segurança.  Registro
na ANVISA.

Unidade
Ruca
150

R$ 356,66
R$ 53.499,00

L.R.F. BATISTA – ME
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Detentora:
Enquadramento
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

ME
19.859.630/0001-44
Rua Salgado Filho, 1616, Bairro Nossa Senhora
das Graças,Porto Velho – RO.  
CEP: 76.804-118.
Leandro Ribeiro Fernandes Batista
004.235.872-85

LOTE 02
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:

Enquadramento
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Caneta  de  alta  rotação  –  press  button  marca
equivalente ou similar em qualidade a marca kavo
(turbina  extratorque  605c  –  pb)  sistema  de
colocação  e  retirada  da  broca  sem  auxílio  do
saca-brocas;rotação  máxima  de  380.000  rpm;
refrigeração  com  spray  triplo;  encaixe  universal
borden; troca de brocas por sistema press button;
confeccionada em aço inox, autoclavável; número
de série e símbolos gráficos gravados no corpo da
caneta  de  acordo  com  nbr9687;  embalada  em
estojo  que  garanta  a  integridade  do  produto,
acompanha  óleo  lubrificante;  constando
externamente  marca  comercial,  procedência  de
fabricação.  Confeccionada conforme nbr 7785-1;
assistência  técnica  em  Porto  Velho,  garantia
mínima  de  01  ano;  com  peças  de  reposição  e
manual de operação, manutenção, lubrificação e
segurança. Registro na ANVISA.

Unidade
Ruca
150

306,33
45.999,00

Labiotek  comércio  e  serviços  em equipamentos
médicos ltda
Ltda
08.080.821/0001-97
Rua  Dom  Pedro  II,  1800,  Sala  A,  Bairro  São
Cristóvão, Porto Velho – RO.
CEP: 7.804-116.
Agostinho Cleiton Dantas de O. Junior
007.172.712-42

LOTE 03
Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:
Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:

Enquadramento
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Conjunto: kit composto por micro motor e contra
ângulo  a-micromotor,  alumínio  anodizado,  com
encaixe  universal  borden,  sistema  intra  para
contra  ânguloe  com  tratamento  bactericida;
potência  mínima  de  3000  a  18000  rpm,  c/
refrigeração,  autoclavável  a  135ºc;  b-contra-
anguloautoclavável,  acoplável  ao  micromotor
ambos sistema intra, contra ângulo 1:1, trava de
broca em aço inox; peças de baixa rotação com
refrigeração,  giro  de  360graus,  autoclavável,
acompanha  óleo  p/lubrificação;  com  marca  e
número de série do produto gravada pela fábrica
no próprio equipamento; assistência técnica em
porto velho, garantia mínima de 01 ano; peças
de  reposição  e  manual  de  operação,
manutenção, lubrificação e segurança. Registro
na ANVISA.

Kit
DX
150

R$ 592,50
R$ 88.875,00

DX indústria, comércio, importação e exportação
Ltda – EPP
EPP
02.228.938/0001-99
Rua Coimbra, 1.702, Bairro Vila Elisa, Ribeirão
Preto – SP, CEP: 14.075-450.

Claudia Sperge
175.530.298-31

LOTE 04

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:

Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Localizador  apical  equipamento  localizador
apical  especialidade  de  uso  em  endodontia:
tecnologia  multifrequência,  controle  do  som
progressivo,  bateria  recarregável,  totalmente
automático;  conteúdo:  localizador  de  ápice;
carregador;  cabo  de  medição;  clips  labiais;
ganchos  de  ligação;  conectores  bifurcados;
manual do usuário.  Garantia:24 meses a partir
da  data  de  aquisição.  Os  acessórios  (cabos,
bateria, etc.) têm garantia de 6 meses. Registro
na ANVISA e ou Ministério da Saúde Assistência
técnica  prestadas  no  município  de  PORTO
VELHO.

Unidade
Schuster
20

R$ 1.649,50
R$ 32.990,00

MBR Fernandes EPP
EPP
16.845.253/0001-04
Av.  Marechal  Rondon,2601,  Bairro  Princesa
Isabel, Cacoal – RO, CEP: 76.964-057

Malaquias Batista Ribeiro Fernandes
956.675.632-15

LOTE 05

Item:
Objeto:

Unidade:
Marca:
Quantidade:

Valor Unitário:
Valor Total:
Empresa Detentora:
Enquadramento:
CNPJ:
Endereço:

Responsável:
CPF:

01
Contra-ângulo  oscilatório  para  endodontia,
sistema  push-button  para  limas  do  tipo  manual
(diâmetro da haste da lima entre 3,6mm e 4,0mm),
acionamento oscilatório de 90 graus, sistema de
transmissão:  redução  16:1,  (reduz  a  velocidade
em 16x), micro cabeça com diâmetro de 8,5mm,
pinça desenvolvida para brocas (limas) de acordo
com  a  norma  iso  1797-1,  acoplamento  intra  e-
type:  atende  à  norma  iso  3964,  utilizados  em
micromotores elétricos e pneumáticos,  permite a
utilização de limas tipo niti, autoclavável a 135ºc.
Unidade
Dentflex
20

R$ 1.455,00
R$ 29.100,00

L.R.F. BATISTA – ME
ME
19.859.630/0001-44
Rua Salgado Filho,  1616, Bairro Nossa Senhora
das Graças, Porto Velho – RO.     
CEP: 76.804-118.

Leandro Ribeiro Fernandes Batista
004.235.872-85

Porto Velho-RO, 11 de julho de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO Nº 008/2017/SEMUSA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017/SEMUSA
PROCESSO Nº 08.00177/2016

A Pregoeira  da  Superintendência  Municipal  de  Licitações  do  Município  de
Porto Velho, designada no presente processo n. 08.00177/2016, por meio deste, retifica
o subitem 16.4 da ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2017/SEMUSA, Sistema de Registro de Preço nº 008/2017/SEMUSA: 

ONDE SE LÊ:

16.4.  Fazem parte  integrante  desta Ata,  para todos  os efeitos legais,  o
anexo do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.  007/2017/SEMUSA,
Sistema  de  Registro  de  Preço  nº  007/2017/SEMUSA  e  a  proposta  da
detentora.

LEIA-SE:

16.4.  Fazem parte  integrante  desta Ata,  para todos  os efeitos legais,  o
anexo do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº.  008/2017/SEMUSA,
Sistema  de  Registro  de  Preço  nº  008/2017/SEMUSA e  a  proposta  da
detentora.

Porto Velho – RO, 11 de julho de 2017.

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira da SML
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 137/DA/GAB/SEMUSA                                 Porto Velho, 11 de Julho de 2017
 
O  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DA PREFEITURA DO  MUNICÍPIO  DE
PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de
01.01.2017: 

R E S O L V E:

Art. 1° -  DESIGNAR os servidores abaixo nomeados, sob a Presidência do Primeiro,
para compor a  Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução do
Contrato  de  Prestação  de  serviços  Médicos  Especialistas  em Anestesiologia,
Contrato nº 028/CJSE-LCC/PGM/2015, referente ao Processo nº 08.00675/2013 desta
Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula /
Decreto

Nome Cargo Atribuição

1799/I Maria Alzenir Souza Gerente 
Administrativa

Presidente  da
Comissão

1799/I Vanessa Lima de Souza Gerente-Geral Membro  da
Comissão

98823 Wanderlei Ruffato Gerente  de
Enfermagem

Membro  da
Comissão

Art. 2º – Compete ao Fiscal de Contrato:

Conhecer detalhadamente o processo de contratação, bem como contrato e
as  cláusulas  nele  estabelecidas,  sanando  qualquer  dúvida  com  os  demais  setores
responsáveis para o fiel cumprimento do contrato, principalmente quanto:

a) Conhecer  o  inteiro  teor  do  Contrato,  bem como os  instrumentos  que o  deram
origem, como o Edital e seus anexos;

b) Reportar-se sempre ao representante da contratada, não devendo, em hipótese
alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;

c) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento
ético,  probo  e  cortês,  considerando  encontrar-se  investido  na  qualidade  de
representante Administração;

d) Apresentar,  periodicamente  ou  quando  solicitado,  relatório  circunstanciado  de
acompanhamento da execução do serviço, da entrega do material ou do bem, que
deverá ser instruído com registros fotográficos e demais documentos probatórios,
quando for o caso;

e) Acompanhar  rotineiramente  a  execução  dos  serviços  contratados,  assim  como
conferir  se  os  serviços  foram  entregues  em  perfeito  estado  e  nas  mesmas
condições e características pactuadas, bem como o cronograma de serviços;

f) Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer
ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas competências;

g) Controlar a efetividade e eficácia na execução dos serviços em estrita observância
ao  estabelecido  no  contrato  (especificações  e  normas  técnicas,  por  exemplo),
solicitando  a  correção  de  eventuais  vícios,  imperfeições,  deficiências  e/ou
omissões que constatar imediatamente ao representante da contratada;

h) Registrar  todas  as  ocorrências  durante  o  período  de  execução  do  contrato  e
elaborar  instrumentos  próprios  que  facilitem  a  fiscalização,  bem  como  emitir
relatório mensal, o qual deverá ser juntado aos autos;

i) Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  do
contrato;

j) Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la,  promovendo as correções
devidas quando for o caso; 

k) Atestar o documento fiscal; 
l) Acompanhar  e  controlar,  as  entregas  e  o  estoque  de  materiais  de  reposição,

destinados  à  execução  do  objeto  contratado,  principalmente  quanto  à  sua
quantidade e qualidade;

m) Controlar  a  medição do serviço executado,  aprovando somente a medição dos
efetivamente realizados;

n) Glosar as medições quando houver má execução do contratado ou mesmo a sua
não execução e, com isso, sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em
face do inadimplemento de suas obrigações;

o) Encaminhar  as  questões  que  ultrapassarem  suas  atribuições  ao  Gestor  do
Contrato;

Art.  3º  –  As Notas  fiscais  e  Relatórios  deveram ser  atestados  por  pelo  menos 02
membros  da Comissão  de  Fiscalização  e  Acompanhamento  da  Execução  do
Contrato de Prestação de serviços Médicos Especialistas em Anestesiologia;

Art. 4º – Está Portaria REVOGA a Portaria n° 249/GAB/SEMUSA, de 04 de Novembro
de 2014.

Art. 5º – Por fim, vale destacar que esta Portaria entra em vigor a partir data de 01 de
junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00057-00/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
Origem: SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00057-00/2017;
Considerando  a  solicitação  da  DUEAH,  fls.  02,  bem  como  o  Termo  de

Referência nº 012/DUEAH/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03/14;
Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls. 12;

Considerando a  autorização para  adesão à Ata  de  Registro  de  Preços  n°
173/2016,  Pregão  Eletrônico  n°  267/2016  pela  Superintendência  Estadual  de
Compras e  Licitações –  SUPEL,  concedida  pelo  responsável  do órgão gestor  da
referida Ata, fls. 18;

Considerando  o  aceite  à  adesão  emitido  pela  empresa  SOCIBRA
Distribuidora Ltda. , através de carta resposta , fls. 20.

Considerando  o  aceite  à  adesão  emitido  pela  empresa Labiotek  Com.  E
Serv. Ltda. , através de carta resposta, fls. 21.

Com base no  parecer  nº  154/SPACC/PGM/2017 de  11  de  Maio  de  2017,
constantes nos autos nas fls. 152/165;

Resolve  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA  ADERIR à  Ata  de
Registro de Preços nº 173/2016 em decorrência do pregão eletrônico para Registro de
Preços  nº267/2016  realizada  pela  Superintendência  Estadual  de  Compras  e
Licitações - SUPEL, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, na quantidade
autorizada  pelo  Sr.  Secretário  Municipal  de  Saúde  as  fls.  12,  do  processo  nº
08.00057.00/2017, no valor Total de  R$ 25.889,20 (Vinte e cinco mil e oitocentos e
oitenta e nove reais e vinte centavos).

Porto Velho/RO, 11 de Julho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

ADERENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DA FAMÍLIA

PORTARIA Nº. 69/GAB/SEMASF               Porto Velho, 05 de Julho de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF, no

uso de suas atribuições e tendo em vista  o que consta no  processo nº 12.00123-

00/2017

RESOLVE:

Arbitrar  e  Conceder:  4  (quatro)  diárias  e meia,  aos  conselheiros  e servidor  abaixo

relacionados,  no  período  de  17  a  21  de  Julho  de  2017,  com  intuito  de  realizar

atendimento nas localidades de Joana D'Arck I, II e III, Linha Jatuarana, BR 319 km 46

e 106, Morrinho, e Linha C10, São Bernardo, Bacia Leiteira e Comunidades, conforme

o Plano de Ação/2017.

NOME CAD. CARGO/FUNÇÃO QT.
VALOR
UNIT. 

VALOR
TOTAL 

João Tiago Diogenes 109092 Conselheiro Tutelar 4 e ½ R$ 80,74 R$ 363,33
Eliene Pantoja da Silva 276560 Conselheira Tutelar 4 e ½  R$ 80,74 R$ 363,33
Paulo Duarte dos Santos 272518 Motorista 4 e ½ R$ 75,02 R$ 337,59

Total
 R$

1.064,25 

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Decreto nº 118/I

PORTARIA Nº. 70/GAB/SEMASF                             Porto Velho, 07 de Julho de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF, no

uso de suas atribuições e tendo em vista  o que consta no  processo nº 12.00124-

00/2017

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder: As conselheiras abaixo relacionadas 6 (seis) diárias e ½ (meia)

para  se  deslocarem  ao  Distrito  de  São  Carlos  e  Localidades,  Lago  do  Cuniã,

Comunidade  de  Itacuã,  Bom  Ceará,  Rio  Verde,  Terra  Caída,  Nazaré,  Curicacas,

Prosperidade, Itapirema e Lago da Pupunha, no período de 18 a 24 de Julho de 2017,

com a finalidade de atender as comunidades locais com reuniões, palestras e verificar

se há direito violado a educação, a saúde, ao esporte, ao lazer e a convivência familiar

e comunitária conforme preconiza o ECA e Plano de Ação 2017.

NOME CAD. CARGO/FUNÇÃO QT.
VALOR
UNIT. 

VALOR
TOTAL 

Sônia  Regina  Medeiros
Torres

206757 Conselheira Tutelar 6 e ½
R$

80,74
R$

524,81
Ana  Cássia  da  Cruz  Lima
Brito

276610 Conselheira Tutelar 6 e ½
 R$

80,74 
R$

524,81

Total
 R$

1.049,62 

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA
Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

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



 DOM Nº 5.491                                                                                                                              Porto Velho, 12.07.2017      37

Decreto nº 118/I

PORTARIA Nº. 71/GAB/SEMASF               Porto Velho, 07 de Julho de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF, no

uso de suas atribuições  e tendo em vista  o que consta no  processo nº  12.00122-

00/2017

RESOLVE:

Arbitrar  e  Conceder:  às  Conselheiras  e  Servidores  abaixo

relacionados 6 (seis) diárias e ½ (meia), no período de 17 a 23 de Julho de 2017,

para o deslocamento nas áreas da zona rural: Linha 28 de Março, Cujubinzinho,

Cujubim Grande, Aliança, Agrovila, Aliança, Ramal Babaçu, Terra Santa, Estrada

dos Periquitos, Vale do Jamari, Bom Cearazinho, Vila Progresso, Vila Calderitas,

Vila Codaron e Projeto Agro Verde para fiscalização e averiguação de denúncias

de  maus  tratos,  abandono,  infrequência  escolar  e  outros  pertinentes  à  ação

deste IICTCA.

NOME CAD. CARGO/FUNÇÃO QT 
VALOR
UNIT. 

VALOR
TOTAL 

Patrícia de Souza 248121 Conselheira 6,5 R$ 80,74 R$ 524,81
Marina Neli Falcão dos

Santos 
276601 Conselheira 6,5 R$ 80,74 R$ 524,81

Edgar da Silva Barbosa 247173 Motorista 6,5 R$ 75,02 R$ 487,63

Total
 R$ 
1.537,25

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Decreto nº 118/I

PORTARIA Nº. 76/GAB/SEMASF               Porto Velho, 11 de Julho de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF, no

uso de suas atribuições  e tendo em vista  o que consta no  processo nº  12.00128-

00/2017

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder: A servidora abaixo relacionada 2 (duas) diárias e ½ (meia), no 

período de 12, 13 e 14 de julho, para o atendimento à área do Baixo Madeira no 

monitoramento do acesso aos benefícios socioassistenciais.

NOME CAD. CARGO/FUNÇÃO QT 
VALOR

UNIT. 

VALOR

TOTAL 

Norma Suely Albano

Frota
286650 Assessora 2 e ½ R$ 75,02 R$ 187,55

CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA

Secretário Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF

Decreto nº 118/I

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO

PORTARIA N°.143 /2017                                      Porto Velho/RO, 21 de Junho de 2017.

O Secretário Municipal de Integração, no uso das atribuições que lhes são conferidas

no inciso I do artigo 26 da Lei Complementar nº 650, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017

e o Decreto Nº 1454/I DE 30 DE MARÇO DE 2017  e de conformidade com o que

consta no Processo nº. 16.01.135-00/2017.

R E S O L V E:

 

ARBITRAR E CONCEDER aos servidores desta secretaria – 03

(três) diárias  e ¹/2,  ao qual  irão  se  deslocarem para  a  Distrito de Rio Pardo,  no

período de  27 a 30/06/2017,  para verificação de área degradada para elaboração de

Projeto de Recuperação de Área – PRAD.

NOME DADOS PESSOAIS Cargo QTD. Valor Unit.

Valor

Total

Uillian de Oliveira

Pereira

CPF: 710.182.712-87

RG: 700466/ SSP-RO
Gari

03 e

 ¹/2

R$ 75,02

+

37,51

R$ 262,57

Alcimar Rodrigues da

Silva

CPF: 832.767.184-72

RG: 925.899/ SSP-RO

Engenheiro

Agrônomo

03 e

 ¹/2

R$ 80,74

+

40,37

R$ 282,59

Uílian Passos Pereira
CPF: 716.830.032-68

RG: 652.878/ SSP-RO
Gari

03 e

 ¹/2

R$ 75,02

+

37,51

R$ 262,57

Clebson Farias da

Silva

CPF: 515.118.432-68

RG: 703.392/ SSP-RO
Gari

03 e

 ¹/2

R$ 75,02

+

37,51

R$ 262,57

TOTAL
R$

1.070,3

 

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR

Secretário Municipal de Integração

PORTARIA Nº 146 /GAB/SEMI/2017                         Porto Velho/RO, 27 Junho de 2017.

O  Secretário  Municipal  de  Integração,  no  uso  das atribuições  que  lhes  são

conferidas  no  inciso  I  do  artigo  26  da  Lei  Complementar  nº  650,  DE  08  DE

FEVEREIRO DE 2017  e  o  Decreto  Nº  1454/I  DE  30  DE MARÇO DE 2017  e  de

conformidade com o que consta no Processo nº 16.01.137-00/2017.

R E S O L V E;

ARBITRAR e CONCEDER aos servidores da SEMA – 08 (Oito)

diárias e   ¹/2,  ao qual  irão se deslocar para a ,Região do Baixo Madeira (Calama,

Nazaré,  Demarcação,  São  Carlos)  no  período  de  03  a  11/07/2017,  Para  realizar

atendimento aos pedidos de podas e rancidificações dos administradores dos distritos

acima.

NOME DADOS PESSOAIS Cargo QTD.
Valor

Unit.

Valor Total

Diego Pereira dos

Santos

CPF: 062.695.889-01

Matrícula: 295403

RG: 794.615/

SSP-RO

Cc 14
08 e

 ¹/2

R$ 75,02

R$ 37,51
R$ 637,67

Kebler de Carvalho

Assunção Barros

CPF: 386.355.262-87

Matrícula: 169236

RG: 367.355

SSP-RO

Gari
08 e

 ¹/2

R$ 75,02

R$ 37,51
R$ 637,67

Ronaldo Flávio

Ramos

CPF: 316.750.262-20 

Matrícula: 41170

RG: 243095

SSP-RO

Operador

de

máquinas

pesadas

08 e

 ¹/2

R$ 75,02

R$ 37,51
R$ 637,67

Josenilson Alves

Ferreira

CPF: 479.097.902-44

Matrícula: 168551

RG: 473.887

SSP-RO

Gari
08 e

 ¹/2

R$ 75,02

R$ 37,51
R$ 637,67

Telemaco Lima Lins

CPF: 036.705.202-44

Matrícula: 206790

RG: 72.789/

SSP-RO

Gerente

de Divisão

de

Arborizaçã

o

08 e

 ¹/2

R$ 80,74

R$ 40,37 R$ 686,29

Valdinei Rocha  dos

Santos

CPF: 931.955.912-00

Matrícula: 77025

RG: 816.933

SSP-RO

Gari
08 e

 ¹/2

R$ 75,02

R$ 37,51
R$ 637,67

R$ 3.874,64

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR

Secretário Municipal de Integração
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PORTARIA Nº 156/GAB/SEMI/2017                           Porto Velho/RO, 05 Julho de 2017.

O  Secretário  Municipal  de  Integração,  no  uso  das atribuições  que  lhe  foram

delegados de acordo com o Decreto Municipal Nº 1454/I DE 30 DE MARÇO DE 2017, e

que regulamenta a Lei 957/91 para concessão, aplicação e Prestação de Contas de

Suprimento de Fundos, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º  Conceder ao servidor JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, lotado na

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  – SEMA,

matrícula  nº.  152182,  e  CPF  Nº  499.371.112-34,  RG  nº  368367  SSP-RO,  um

suprimento de fundos, em regime de adiantamento,  na importância de R$ 4.000,00

(Quatro Mil Reais), no Projeto Atividade: 16.01.18.122.2.181.2.604, sendo R$ 1.000,00

(Um Mil Reais) no elemento de despesa 3.3.90.30 – Materiais de Consumo, e R$

3.000,00 (Três Mil Reais) no elemento de despesa 3.3.90.39 - Outros serviços de

terceiros – Pessoa Jurídica.

A finalidade de adiantamento será para despesas determinadas no art. 6º do Decreto

nº. 13.187 de 10 de setembro de 2013.

Art. 10 – O servidor que receber Suprimento de Fundos é obrigado a aplicá-lo

e  a  prestar  contas,  junto  a  Unidade  Orçamentária  de  seu  Órgão,  sujeitando-se  à

tomada de contas,  quando não o fizer  no prazo de  prestação de contas fixado na

portaria de concessão.

Art. 21 – O prazo máximo de aplicação do Suprimento de Fundos será de 90

(noventa) dias,  contados a partir  da efetiva transferência à conta de Suprimento de

Fundos.

Parágrafo único. A Portaria de concessão fixará os prazos, não podendo exceder a 90

(noventa) dias para aplicação e 20 (vinte) dias para prestação de contas, sendo estes

limitados ao último dia útil do exercício em que foi concedido.

Publique-se.

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR

Secretário Municipal de Integração

IPAM

Portaria nº. 346/2017                                                      Porto Velho, 10 de julho de 2017

O  Diretor  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do

Município de Porto Velho – IPAM, no uso das atribuições que lhe confere o art.  5º.

Alínea “g” do Decreto nº. 4.123, de 18 de outubro de 1990;

Resolve,

Retificar a Portaria nº. 313 de 29 de junho de 2017, publicada no DOM nº. 5.486, de 05

de julho de 2017, que concede 90 (noventa) dias de LICENÇA PRÊMIO, nos termos do

Art. 100 da Lei Complementar n° 385 de 01 de julho de 2010, que trata do Estatuto dos

Funcionários  Públicos  do  Município  de  Porto  Velho  -  RO,  a  Servidora  BLANDINA

AMÉLIA  LEONARDO  PINTO  GONÇALVES,  cadastro  n°  12-4/2,  do  quadro  de

servidores  estatutários  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do

Município de Porto Velho - IPAM, no período de 20 de junho de 2017 a 17 de setembro

de 2017, referente ao 3° lustro (2005/2010).

Onde se lê: referente ao 3° lustro.

Leia-se: referente ao 4° lustro.

Dê ciência publique-se e

Cumpra-se.

               

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Diretor Presidente 

Portaria nº 348/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM.

O  Diretor  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do

Município de Porto Velho – IPAM, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 4º,

Parágrafo  único,  do  Decreto  nº  11.973  de  10  de  fevereiro  de  2011,  publicado  no

Suplemento D.O.M. em 10 de fevereiro de 2011 e nos termos da Lei 404 de 27 de

dezembro de 2010, publicada no D.O.M 3.906 de 27 de dezembro de 2010.

RESOLVE: 

Conceder pensão por morte,a  ADEMIR PEREIRA SOARES  (cônjuge)  , nascida em

06/02/1977, Cota 100%, vitalícia, beneficiário da ex-servidora VANESSA RODRIGUES

MARTINS, cargo de Técnico em Enfermagem , Classe B, Referencia I, Cadastro nº

278326,  SEMUSA/EST,  falecida em 27/03/2017,  gerada através do processo de n°

1046/2017, Nos termos do Art. 40 § 2º e  § 7º, da Constituição Federal, com redação

dada  pela  Emenda  Constitucional  41/03,  combinada  com  a  Lei  Complementar

Municipal 404/10, em seu Artigo 9º, artigo 54,  inciso II e §§ 1º e 3º; art. 55, Inciso II e

artigo 62, Incisos I, alínea “a” e demais situações supramencionadas. A contar da data

do óbito .

Dê ciência e cumpra-se.

 Porto Velho, 12 de julho de 2017.

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

                                                                                       Diretor – Presidente

                                                                       IPAM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 048/CMPV-2017                             De 29 de junho de 2017.

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Vereador MAURICIO

FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES, no uso das atribuições que lhe confere

o inciso III, do Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, 

CONSIDERANDO o Art. 100, da Lei Complementar nº 385, de 01.07.2010, publicado

no D.O.M. Nº 3.786 de 01.07.2010,

CONSIDERANDO o Art. 154, § 1º, do Decreto nº 11.824, de 18.10.2010, publicado no

D.O.M. Nº 3.871, de 01.11.2010,

R E S O L V E:

CONCEDER a  servidora  MATILDE ARAÚJO DA SILVA,  Auxiliar  Ativ.  Administrativo

Nível  V  Faixa-16,  pertencente  ao  Quadro  de  Pessoal  Permanente  desta  Casa

Legislativa, lotada no Departamento de Recursos Humanos 01(um) mês de LICENÇA

PRÊMIO, no período de 03 de julho a 01 de agosto 2017. 

MAURÍCIO CARVALHO

Presidente/CMPV-RO.
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