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DECRETO Nº 2973/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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:
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HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2974/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

R E S O L V E:

EDGAR NILO TONIAL
Vice-Prefeito

Nomear, os servidores abaixo relacionados, para exercer o Cargo em Comissão, da Secretaria
Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN, a partir de 03 de Maio de 2018.

LUIZ FERNANDO MARTINS
Secretário Geral de Governo
EDNEY DA SILVA PEREIRA
Gerente da Divisão do Diário Oficial

FRANCISCO ERNESTO COUTINHO GERENTE DA DIVISÃO DE CENTRAL SEMAFÓRICA
CIARINI

CC-11

ALECSANDRO CARVALHO DA SILVA

SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CC-11

JOSÉ EDUARDO MENDES ARAÚJO

SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CC-11

JEAN MARCOS MENSCH

GERENTE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CC-11
E VERTICAL DE TRÂNSITO

MARIA BERNADETE GREGÓRIO

GERENTE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO CC-11

RONE RIBEIRO DA SILVA

GERENTE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CC-11
POLOS GERADORES DE TRÁFEGO
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DECRETO Nº 2975/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,

RECLAMAÇÃO: Deverá ser encaminhada por escrito ao
Responsável pelo Diário Oficial do Município de Porto
Velho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a
sua publicação.

CONSIDERANDO o Decreto nº 2947/I, de 20 de Abril de 2018, que exonerou o Assessor Técnico
Nível II, da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN

Administração:

CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do Art. 3° do Decreto nº 15.048,
de 01 de Fevereiro de 2018.

Palácio Tancredo Neves - Rua Dom Pedro II, 826 – Centro
CEP: 76.801-066

Tel.: (69) 3901-3001

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 14:00 horas

Assinado de forma digital por EDNEY DA
SILVA PEREIRA:43811949268
Dados: 2018.05.02 18:03:11 -04'00'
Versão digital instituída pela Lei Complementar nº 537, de 16/06/2014

R E S O L V E:
Nomear RAFAEL DOS SANTOS SOUZA para exercer o Cargo em Comissão de Assessor
Técnico Nível II, CC-15, da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – SEMTRAN, a partir de 03
de Maio de 2018.
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
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DECRETO Nº 2976/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,
CONSIDERANDO o Decreto nº 2869/I, de 27 de Março de 2018, que
exonerou o Diretor de Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de
Administração – SEMAD
CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do
Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018.
R E S O L V E:

Nomear MARLY DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em Comissão
de Chefe de Apoio Distrital, CC-6, da Secretaria Geral de Governo – SGG, a partir de
03 de Maio de 2018.
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.982/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.940/I, de 19 de Abril de 2018, que
exonerou o Assessor Nível III, da Secretaria Geral de Governo – SGG

Nomear ETIEL BRASIL DO CARMO do Cargo em Comissão de
Diretor de Departamento Administrativo, CC-17, da Secretaria Municipal de
Administração – SEMAD, a partir de 02 de Maio de 2018.
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.977/I
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CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do
Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018.
R E S O L V E:

DE 02 DE MAIO DE 2018.

Nomear ALMIR SANTOS SANTANA FILHO para exercer o Cargo
em Comissão de Assessor Nível III, CC-6, da Secretaria Geral de Governo – SGG, a
partir de 03 de Maio de 2018.

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:

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.983/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

Exonerar MOISES MATOS ROJAS do Cargo em Comissão de
Assessor Técnico Nível II, CC-15, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Serviços Básicos, a partir de 03 de Maio de 2018.

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,

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.943/I, de 20 de Abril de 2018, que
exonerou os Assessores Nível I, da Secretaria Municipal de Administração;

DECRETO Nº 2.978/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,

CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do
Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018.
R E S O L V E:
Nomear, os servidores abaixo relacionados, para exercer o Cargo em
Comissão, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, a partir de 03 de Maio
de 2018.

R E S O L V E:
Nomear AIRTON FERNANDES DA SILVA para exercer o Cargo em
Comissão de Assessor Técnico Nível II, CC-15, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Serviços Básicos, a partir de 03 de Maio de 2018.

VANUSA DO NASCIMENTO MACHADO

ASSESSOR NÍVEL I

CC-10

DORIANE BENTES PEREIRA

ASSESSOR NÍVEL I

CC-10

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.979/I

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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 RENATA SODRÉ XIMENES do Cargo em Comissão de
Assessor Técnico Nível I, CC-16, da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, a
partir de 03 de Maio de 2018.

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,

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,
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.944/I, de 20 de Abril de 2018, que
exonerou o Encarregado de Campo, da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos;

R E S O L V E:
Nomear ARLINDO SOUZA MONTEIRO para exercer o Cargo em
Comissão de Encarregado de Campo, CC-6, da Subsecretaria Municipal de Serviços
Básicos (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos), a partir de
03 de Maio de 2018.

R E S O L V E:
Nomear ANA GABRIELA MACIEL DA SILVA AZEVEDO para
exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico Nível I, CC-16, da Secretaria
Municipal de Fazenda – SEMFAZ, a partir de 03 de Maio de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.985/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.981/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do
Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.980/I

DECRETO Nº 2.984/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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,
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.968/I, de 30 de Abril de 2018, que
exonerou o Chefe de Apoio Distrital, da Secretaria Geral de Governo – SGG,
CONSIDERANDO que trata de substituição de cargo nos termos do
Art. 3° do Decreto nº 15.048, de 01 de Fevereiro de 2018.
R E S O L V E:

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

R E S O L V E:
RETIFICAR, o Decreto nº. 2.954/I, de 24 de Abril de 2018, que
nomeou ISABELA ANDRESSA LUIZ DE MOURA para exercer o Cargo em Comissão
de Assessor Técnico Nível II, CC-15, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, a
partir de 24 de Abril de 2018.
Onde se lê: ISABELA ANDRESSA LUIZ DE MOURA
Leia-se: ISABELA ANDRESSA LUZ DE MOURA
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
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DECRETO Nº 2.986/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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 WELLINGTON BRAZ MESSIAS DE ARAUJO do Cargo em
Comissão de Encarregador de Campo, CC-6, da Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentações (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos), a
partir de 03 de Maio de 2018.
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
DECRETO Nº 2.987/I

DE 02 DE MAIO DE 2018.

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:
Nomear DIRCEU CESAR DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em
Comissão de Encarregador de Campo, CC-6, da Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentações (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos), a
partir de 03 de Maio de 2018.
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito
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3.2. Caberá à Contratada 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;
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 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.
3.3.1. 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 o PRODUTO ora
registrado 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 35 e 36 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

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DE GASTOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 022/2018
Aos 26 dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito (2018), o MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, inscrito sob o CNPJ n. 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Praça João
Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pela Superintendente
Municipal de Gestão dos Gastos Públicos, VALERIA JOVÂNIA DA SILVA, inscrita no
CPF sob o n. 409.721.272-91, ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro as empresas:
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI –
EPP, inscrita no CNPJ sob n. 27.048.093/0001-80, representada neste ato pelo Sr.
ANTONIO ALVES DE SOUSA, portador do RG n. 311967 SSP/RO e inscrito no CPF
sob n. 289.755.612-91, adjudicatária do Lote 01, no valor de R$ 219.000,00
(DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS), doravante denominada DETENTORA.
Firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no
processo 08.00500/2017 e homologada à fl. 284, Referente o Pregão Eletrônico n.
022/2018, para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EXTRATOR tipo a vácuo para a Maternidade Mãe Esperança, a contar da data da
publicação original da Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município,
visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,
nos termos da lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e os decretos municipais n.
10.300/2006 n. 13.707/2014 e suas alterações, consoante as seguintes cláusulas e
condições.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE
EXTRATOR tipo a vácuo para a Maternidade Mãe Esperança, conforme descrições e
preços constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º 022/2018, para Registro de
Preços nº 017/2018.
2. DA VALIDADE DA ATA
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até 12 (doze)
meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município, em
conformidade com a legislação vigente.
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a
adquirir o(s) produto(s) referido(s) 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 Pública que não tenha participação no certame, mediante
prévia consulta ao Órgão Gerenciador e anuência da (s) detentora (s), desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os nos Decretos Municipais nº 10.300 de
17.02.2006 e 13.707 de 21 de novembro de 2014 e suas alterações. Para tanto, os
interessados deverão entrar em contato com a Superintendência Municipal de Gestão
de Gastos Públicos – SGP, pelo telefone (69) 3901-3084.

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

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 aos demais
fornecedores registrados na Ata, não tendo, qualquer deles reduzido o preço do bem
ou serviço 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 a 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 da Superintendente Municipal de
Licitações, a 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
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fins de renegociação dos preços registrados;

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

13.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas
as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de
Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes;

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. 26 do Decreto
Municipal n° 13.707/2014;
V. Estiver presentes razões de interesse público.
8.2. O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador,
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das
sanções definidas em lei.

13.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal 13.707/2014, publicado no DOM n°4.856
de 24/11/2014 e suas alterações, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas,
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à
execução e especialmente aos casos omissos;
13.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital
de Licitação – 710959, o Edital de Licitação – Pregão nº 022/SRP/2018 e a proposta da
Contratada.
13.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.
Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas abaixo qualificadas.

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;

Porto Velho 26 de abril de 2018
_______________________________
Valéria Jovânia da Silva
Superintendente – SGP

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 data.
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 item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas
em lei e previstas no Edital.
9.4. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate
de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente, justificado e
comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
9.5. Os materiais, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal e a
respectiva Nota de Empenho.
9.6. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obrigada quando for o
caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma.
9.7. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do material entregue não
corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a Contratada será
chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos, fazer a devida
substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da
Autoridade Competente

____________________________________
Vânia Rodrigues de Souza
Pregoeira - SML
_____________________________
REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI –
EPP
CNPJ: 27.048.093/0001-80
Representante legal
Sr. ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
CPF nº 289.755.612-91
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017.2018
A Superintendente Municipal de Gestão dos Gastos Públicos do Município de
Porto Velho, no uso de suas atribuições em conformidade com o Art. 1º, da Lei
Complementar nº 652/2017, publicada no DOM nº 5.405, de 03 de março de 2017, e
conforme Termo de Homologação publicado pela Superintendência Municipal de
Licitações- SML no DOM nº5.683 de 26.04.2018, torna público o Registro de Preços nº
017/2018 – Pregão Eletrônico 022/2018 - Licitação nº 710959 - Processo nº
08.00500/2017, Objeto Registro de preços para eventual Aquisição de extrator obstétrico
para a Maternidade Mãe Esperança, conforme especificado no Edital e seus anexos,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA.
LOTE 01
QUANT.
01.
EXTRATOR
OBSTÉTRICO EM
POLICARBONATO
E
REVESTIMENTO INTERNO
EM POLIÉSTER, MEDINDO
56 MMX 15 MM, HASTE
FLEXÍVEL
E BOMBA A
VÁCUO
EM
POLICARBONATO
COM
MEDIDOR DE PRESSÃO,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL,
ATENDER
LEGISLAÇÃO
VIGENTE PERTINENTE AO
PRODUTO, REGISTRO NA
ANVISA, VALIDADE MÍNIMA
DE 01 ANO APÓS A
ENTREGA.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
12.1. As obrigações da CONTRATADA são as resultantes da aplicação da Lei nº.
8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, às previstas nos itens 7 e 8 do
Termo de Referência, Anexo II do Edital;
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600

UNID.

KIWIOMNI

VALOR
UNITÁRIO

R$ 365,00

VALOR
TOTAL

EMPRESA
DETENTORA

Empresa:
REGIONAL
COMERCIO
SERVIÇOS
E
REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI
– EPP
Enquadramento: EPP
CNPJ:27.048.093/000
R$
219.000,00 1-80
End.:Rua
Benjamin
Cosntant, 2194- A.
Bairro São Cristóvão.
CEP:
76804-056.
Porto Velho- RO.
Responsável: Antônio
Alves de Sousa
CPF:289.755.612-91

Porto Velho, 30 de abril de 2018
VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos- SGP
MAT. 295221

10.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no item 9 do
Termo de Referência, Anexo II do Edital;

11.1. O prazo, o fornecimento do produto e suas condições de entrega e recebimento
obedecerão às disposições contidas no item 4 do Termo de Referência, Anexo II do
Edital;

MARCA

ITEM/OBJETO

10. DO PAGAMENTO

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

UNID.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 008/2018

Porto Velho, 27 de abril de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG, no uso de suas atribuições legais, e
devidamente autorizadas pelo Processo nº. 05.00026-000/2018.
RESOLVE:
ARBITRAR E CONCEDER, 04 (quatro) diárias e ½ (meia) e auxílio deslocamento ao
servidor abaixo relacionado no período de 01 a 04/05/2018, para o mesmo deslocar-se
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até a cidade de Rio de Janeiro, para reunião junto a equipe técnica do Instituto
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, consultoria contratada para a revisão do
Plano Diretor, acerca dos produtos da Fase 1, do contrato e outras providências do
Processo n° 05.00054-000/2017, referentes ao:






Cronograma físico;
Metodologia de trabalho;
Relatório de atividades;

Termo aditivo
014/PGM/2018.

de

prazo

do

contrato

n°

PRINCIPAL

R$

5.876.271,63 PRINCIPAL

MULTA

R$

5.876.271,63 MULTA

JUROS

R$

3.188.835,42 JUROS

TOTAL EM R$

R$ 14.941.378,68 TOTAL EM R$
269.748,6672
UPF´s
TOTAL EM UPF

TOTAL EM UPF

5

R$
7.627.801,59
R$
7.627.801,59
R$
4.139.325,99
R$
19.394.929,17
269.748,6672
UPF’s

CRF, Sala de Julgamento, Sessão Ordinária nº. 017/2018.

Nome

FUNÇÃO

DESTINO

RAYMUNDO
JOSÉ FRAGA
JÚNIOR

TÉCNICO DE
NIVEL
SUPERIOR

RIO DE
JANEIRO

Valor Unitário

QNT

325,88

4

Auxilio
deslocamento

Meia
Diária
½

Valor Total
R$

162,94

1.629,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ACÓRDÃO Nº. 009/2018/CRF/PMPV

VALOR (R$) ORIGINÁRIO

017/2018/CRF/PMPV
012/CRF/2016
005211, de 24/04/2014
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A.
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A.
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
06.04661-000/2014
09.029.666/0004-90
14231265
R$. 14.941.378,68 (quatorze milhões,
novecentos e quarenta e um mil,
trezentos e setenta e oito reais e
sessenta e oito centavos)

EMENTA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO.
APLICA-SE EM SUA INTEGRALIDADE A LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA
VIGENTE À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E APLICÁVEL AO
CASO
CONCRETO,
RESSALVADA
A
DECLARAÇÃO
FORMAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
PELA
RECORRENTE
DOS
MATERIAIS
FORNECIDOS/PRODUZIDOS E EMPREGADOS NA OBRA. OCORRÊNCIA. 1) A
legislação tributária vigente à época da ocorrência do fato gerador deve ser observada,
inclusive o Decreto nº. 10.244/2005, quando à preponderante necessidade da
apresentação de Notas Fiscais e Notas Fiscais-faturas para se beneficiar da dedução
dos valores dos materiais empregados nas obras; 2) No regime de Substituição
Tributária o recolhimento do imposto, multas e eventuais encargos subsumem-se
integralmente a cargo do tomador ou intermediários dos serviços. 3) Em se tratando da
atividade de Construção Civil, inclusive nos serviços de elaboração, acompanhamento,
fiscalização e/ou implementação de projeto de engenharia, o modelo adotado para
gestão do empreendimento, seja por contrato, subcontrato, mandato ou por outras
convenções particulares, perfaz mero mecanismo de administração e controle internos,
e não podem ser opostas à Fazenda Pública, contrariando legislação vigente,
relativamente à responsabilidade pelo recolhimento do tributo, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Em
conformidade com art. 63, § 1º, IV, e art. 87, § 1º, inc. III, todos da LC. 199/2004 c/c art.
21, parágrafo único, do Decreto 10.244/2005; cuja penalidade encontra-se prevista no
art. 123, inc. III, segunda parte, da LC. nº. 199/2004.
Recurso Voluntário Improvido.
(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os
membros do Egrégio Conselho de Recursos Fiscais, por maioria de votos (4 X 2), nos
termos do voto do Conselheiro Relator Samuel Belarmino Júnior, que faz parte da
presente decisão, conforme consta na Ata da 17ª Sessão Ordinária nos seguintes
termos: “Conhecer do Recurso Voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, e com isto ratificar a decisão proferida em 1ª. Instância, que declarou
devido o crédito tributário, lançado por meio do Auto de Infração nº. 005211, de
24/04/2014, no montante de R$ 14.941.378,68 (quatorze milhões, novecentos e
quarenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais sessenta e oito centavos), nos
termos da legislação”. Data da conclusão do Julgamento, 10/04/2018.
Valor do crédito tributário reconhecido na Decisão do CRF/PMPV e
devido na data da autuação correspondia a R$. 14.941.378,68 (quatorze milhões,
novecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais sessenta e oito
centavos), nos termos da legislação, equivalente a 269.748,6672 Unidades Padrão
Fiscal do Município de Porto Velho (UPF’s), devendo ser atualizado para a data da
efetivação do pagamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIGINÁRIO
DEVIDO NA DATA DA AUTUAÇÃO

Samuel Belarmino Júnior
Conselheiro Relator

162,94

________________________________
LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
SEMPOG

SESSÃO ORDINÁRIA Nº
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº:
AUTO DE INFRAÇÃO Nº.
CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RECORRIDO
PROCESSO Nº
CNPJ/MF Nº
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº

Ari Carvalho dos Santos
Presidente

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ATUALIZADO NA DATA DO
JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA
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Leila Martins Nogueira Hentges
Guedes
Rep. da SEMFAZ
do Voto Divergente

Antônio Rocha
Conselheiro Prolator

ACÓRDÃO Nº. 010/2018/CRF/PMPV
SESSÃO ORDINÁRIA Nº
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº
NOT. DE LANÇAMENTO Nº.
CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RECORRIDO
PROCESSO Nº
CPF/MF Nº
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº
VALOR (R$) ORIGINÁRIO

018/2018/CRF/PMPV
004/2018/CRF/PMPV
0155/2017, de 27/11/2017
TATIANA DE ANGELO ROCHA
TATIANA DE ANGELO ROCHA
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
06.13621-000/2010 (vol. I e II)
649.719.452-53
01.21.015.0149.001
R$. 48.735,10 (quarenta e oito mil, setecentos e
trinta e cinco reais e dez centavos).

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO. ISSQN: 1. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO Nº 0155/2017: SUJEIÇÃO PASSIVA DO TOMADOR DE
SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADAS POR PESSOA
FÍSICA OBSERVADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO DEFINIDOS
NA LEGISLAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO ISSQN NA FONTE. OCORRÊNCIA.
Respectivamente, em conformidade com o disposto nos arts. 18, XVI, e 19, I, “d”, c/c
art. 45 e Anexo I, da Lei Complementar nº. 369/2009.
Recurso Voluntário Improvido.
(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os
membros do Egrégio Conselho de Recursos Fiscais, por unanimidade (6 X 0), nos
moldes do voto do Conselheiro Relator, Samuel Belarmino Júnior, que faz parte da
presente decisão, conforme consta na Ata da 18ª Sessão Ordinária/2018, nos
seguintes termos: “Conhecer do Recurso Voluntário interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento, e com isto ratificar a decisão proferida pela Segunda
Julgadora Monocrática (SJM), da Julgadoria Monocrática de Primeira Instância
(JMPI), que declarou devido o crédito tributário contido na dívida nº. 27.979.756,
consubstanciado por meio da Notificação de Lançamento nº. 0155/2017, no valor
original de R$ 48.735,10 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e
dez centavos), nos termos da legislação vigente”. Data da conclusão do
Julgamento, 12.04.2018.
Valor do crédito tributário reconhecido na Decisão do CRF/PMPV e
devido na data da notificação correspondia ao valor original de R$ 48.735,10
(quarenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e dez centavos), equivalente
696,1162 (seiscentos e noventa e seis inteiros e mil cento e sessenta e dois milésimos)
de Unidades Padrão Fiscal do Município de Porto Velho (UPF’s), devendo ser
atualizados para a data da efetivação do pagamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIGINÁRIO
DEVIDO NA DATA DA NOTIFICAÇÃO Nº.
0155/2017
ISSQN/CONSTRUÇÃO
TOTAL EM R$
TOTAL EM UPF

CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ATUALIZADO NA DATA DO
JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA
R$
R$ 48.735,10 ISSQN/CONSTRUÇÃO
50.050,75
R$
R$ 48.735,10 TOTAL EM R$
50.050,75
696,1162
TOTAL EM UPF
696,1162

CRF, Sala de Julgamento, Sessão Ordinária nº. 18/2018.
Ari Carvalho dos Santos
Presidente

Samuel Belarmino Júnior
Conselheiro Relator
Leila Martins Nogueira Hentges
Rep. da SEMFAZ
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ACÓRDÃO Nº. 011/2018/CRF/PMPV

Ari Carvalho dos Santos

Silvia Oriani de Gracia Lima

Presidente
SESSÃO ORDINÁRIA Nº
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº
NOT. DE LANÇAMENTO Nº.
CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RECORRIDO
PROCESSO Nº
CPF/MF Nº
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº

6

Conselheira Relatora

019/2018/CRF/PMPV
005/2018/CRF/PMPV
0101/2017, de 28/07/2017
PAULO DE LIMA TAVARES
PAULO DE LIMA TAVARES
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
06.11334-000/2016
264.093.722-72
01.15.063.0355.001
R$. 2.764,91 (dois mil, setecentos e sessenta e

Leila Martins Nogueira Hentges
Rep. da SEMFAZ

ACÓRDÃO Nº. 012/2018/CRF/PMPV

VALOR (R$) ORIGINÁRIO
quatro reais e noventa e um centavos).
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO. ISSQN: 1. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO Nº 0101/2017: SUJEIÇÃO PASSIVA DO TOMADOR DE
SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADAS POR PESSOA
FÍSICA OBSERVADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO DEFINIDOS
NA LEGISLAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA

DE

RETENÇÃO

DO

ISSQN

NA

FONTE.

OCORRÊNCIA.

SESSÃO ORDINÁRIA Nº
RECURSO DE OFÍCIO Nº
NOT. DE LANÇAMENTO Nº.
CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RECORRIDO
PROCESSO Nº
CPF/MF Nº
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº

INSTÃNCIA (JMPI)
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
06.05531-000/2014
359.519.909-04
03.24.017.0475.001
R$ 16.974,82 (dezesseis mil, novecentos e

VALOR (R$) ORIGINÁRIO
setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Respectivamente, em conformidade com o disposto nos arts. 18, XVI, e 19, I, “d”, c/c
art. 45 e Anexo I, da Lei Complementar nº. 369/2009.

020/2018/CRF/PMPV
007/2018/CRF/PMPV
0112/2016, de 10/08/2016
GILBERTO MIOTO
JULGADORIA MONOCRÁTICA DE PRIMEIRA

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO. ISSQN. REGULARIZAÇÃO
DE OBRAS. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 0112/2016. AUSÊNCIA DE

Recurso Voluntário Improvido.

SUJEIÇÃO PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL PESSOA FÍSICA EXECUTADAS POR PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. Em

(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os
membros do Egrégio Conselho de Recursos Fiscais, por unanimidade (6 X 0), nos

conformidade com o disposto nos arts. 18, XVI, e 19, I, “d”, c/c art. 45 e Anexo I, da Lei
Complementar nº. 369/2009.

moldes do voto da Conselheira Relatora, Srª. Silvia Oriani de Gracia Lima, que faz
parte da presente decisão, conforme consta na Ata da 19ª Sessão Ordinária/2018, nos

Recurso “de Ofício” Improvido.

seguintes termos: “Conhecer do Recurso Voluntário interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento, e com isto ratificar a decisão proferida pela Primeira
Julgadora Monocrática (PJM), da Julgadoria Monocrática de Primeira Instância
(JMPI), que declarou devido o crédito tributário contido na dívida nº. 27.885.510,
consubstanciado por meio da Notificação de Lançamento nº. 0101/2017, no valor
original de R$ 2.764,91 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e
um centavos), nos termos da legislação vigente”. Data da conclusão do Julgamento,
17.04.2018.

(...) Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os
membros do Egrégio Conselho de Recursos Fiscais, por unanimidade (6 X 0), nos
moldes do voto do Conselheiro Relator, Sr. Davi Marçal Couceiro Castiel, que faz parte
da presente decisão, conforme consta na Ata da 20ª Sessão Ordinária/2018, nos
seguintes termos: “Conhecer do Recurso de Ofício interposto para, no mérito,
julgá-lo improcedente, e com isto ratificar a decisão proferida pela Primeira
Julgadoria Monocrática (PJM), da Julgadoria Monocrática de Primeira Instância
(JMPI), que declarou indevido o crédito tributário contido na dívida nº. 27.345.026,

Valor do crédito tributário reconhecido na Decisão do CRF/PMPV e
devido na data da notificação correspondia ao valor original de R$ 2.764,91 (dois mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) equivalente a
39,4930 (seiscentos e noventa e seis inteiros e mil cento e sessenta e dois milésimos)
de Unidades Padrão Fiscal do Município de Porto Velho (UPF’s), devendo ser

consubstanciado por meio da Notificação de Lançamento nº. 0112/2016,
consignado na inscrição imobiliária nº. 03.24.017.0475.001 e, por conseguinte,
extinguindo o Crédito Tributário no valor original de R$ 16.974,82 (dezesseis mil,
novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), nos termos da
legislação vigente”. Data da conclusão do Julgamento, 19.04.2018.

atualizados para a data da efetivação do pagamento.
CRF, Sala de Julgamento, Sessão Ordinária nº. 20ª/2018.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIGINÁRIO

CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATUALIZADO

DEVIDO NA DATA DA NOTIFICAÇÃO Nº.

NA DATA DO JULGAMENTO EM 2ª

0155/2017
INSTÂNCIA
R$ 2.839,54
ISSQN/CONSTRUÇÃO
R$ 2.764,91 ISSQN/CONSTRUÇÃO
TOTAL EM R$
R$ 2.764,91 TOTAL EM R$
R$ 2.839,54
TOTAL EM UPF
39,4930
TOTAL EM UPF
39,4930
CRF, Sala de Julgamento, Sessão Ordinária nº. 19ª/2018.

Ari Carvalho dos Santos

Davi Marçal Couceiro Castiel

Presidente

Conselheir Relator

Leila Martins Nogueira Hentges
Rep. da SEMFAZ
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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
2ª – CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018
A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura de Porto Velho, por
meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 003/2018/SML,
publicada no DOM nº 5.631, de 07.02.2018 e considerando o Parecer Jurídico nº.
107/SPACC/PGM/2018 às fls. 70 a 80, torna público que se encontra autorizada a
seguinte licitação:
2ª CHAMADA ORIUNDO DO PROCESSO Nº 09.00009/2018(DESERTO) – sendo o
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018, cujo objeto resumido é o
A q u i s i ç ã o de Recargas de gás liquefeito de petróleo – GLP, envasadas em
Botijas de 45 kg, botijas (vazias) de gás liquefeito de petróleo – GLP de 13 E 45
kg, visando atender à Secretaria Municipal de Educação - SEMED. O Edital na
íntegra desta 2ª chamada está disponível em www.licitacoes-e.com e
www.portovelho.ro.gov.br. Em observância do disposto no §4º do art. 21 da Lei n.
8.666/93, fica redesignada a data de ABERTURA DAS PROPOSTAS para o dia
16/05/2018, às 09h30min (hora do DF).DEMAIS PRAZOS E LIMITES
ESTABELECIDOS NO EDITAL. Informamos por fim que em razão da inviabilidade
técnica de alteração de datas no sistema Licitações-e, o novo número da Licitação no
referido Sistema será 717877, no qual deverá ocorrer o Pregão. OUTRAS
INFORMAÇÕES: Superintendência Municipal de Licitações, localizado na Av. Carlos
Gomes, n. 2776 – Bairro São Cristóvão - CEP: 76.804-022, (69) 3901-3639, em dias
úteis, de 8h às 14h (horário local), sites: www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoese.com.br, ou pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com.
Valor Estimado para Contratação: R$ 35.287,69 (Trinta e cinco mil, duzentos e
oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).
Porto Velho, 02 de maio de 2018.
Raimundo Nonato Rocha de Lima
Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria nº124/DA/GAB/SEMUSA

Porto Velho, 27 de abril de 2018.

devidas quando for o caso;
Atestar o documento fiscal;
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) Indicar eventuais glosas das faturas, 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;
n) Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do
Contrato;
o) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela
qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal
de Saúde
p) Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e artigo
34 da Instrução Normativa n° 02 de 30/04/2008 e alterações.
k)
l)

Art. 3º – O diretor e/ou responsável de cada unidade deverá preencher mensalmente
planilha com avaliação da qualidade dos serviços prestados pela contratada, conforme
anexo VII – A do Termo de Referência, que servirá como subsídio para o relatório dos
serviços prestados;
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 125/DA/GAB/SEMUSA

R E S O L V E:
Art. 1° - ALTERAR E RETIFICAR a Portaria nº036/GAB/SEMUSA de 22 de fevereiro
de 2018, para a seguinte redação: designar os servidores abaixo nomeados, para
comporem a Comissão de Fiscalização do Contrato n° 008/CJSE/PGM/2018, Proc.
08.00520/2014, com a empresa S.O.S CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, cujo
objeto é a Contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva de Veículos com fornecimento de peças, acessório
e lubrificantes, para atender esta Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Matrícula

Nome

Atribuição

272435

EDSON CARLOS ALENCAR

Fiscal

485517

EDIMAR FERREIRA DA SILVA

Fiscal

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)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

Conhecer o inteiro teor do Contrato, bem como os instrumentos que o deram
origem, como o Edital e seus anexos;
Reportar-se sempre ao representante da contratada, não devendo, em hipótese
alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;
Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento
ético, probo e cortês, considerando encontrar-se investido na qualidade de
representante Administração;
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;
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;
Atuar em tempo hábil na solução dos problemas que porventura venham a ocorrer
ao longo da execução contratual, desde que não ultrapassem suas competências;
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;
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;
Conhecer a responsabilidade do contratado pelas obrigações tributárias, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato;
Conferir os dados da Nota Fiscal antes de atestá-la, promovendo as correções
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Porto Velho, 27 de abril de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2185/I
de 25.08.2017:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 2185/I
de 25.08.2017:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores, abaixo nomeados, como Fiscais do Contrato
n°026/PGM/2018, referente ao Processo nº 08.00091/2018, com a empresa KAPITAL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI, cujo objeto é a Contratação de Empresa
Especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza , Laboratorial e
Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e
Recolhimento dos resíduos Grupo “D” para atender as áreas físicas interna e externa
das unidades de saúde pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde.
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Matrícula

Nome

Cargo

Atribuição

211210

Sueli Nunes da Silva

Ass.
Administr
ativo

Presidente

280975

Everson Leandro Ferreira de Araújo

Motorista

Membro

250332

André Luiz Colares Barros

Motorista

Membro

105454

Esdras Correia Ribeiro

Motorista

Membro

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) Indicar eventuais glosas das faturas, 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;
n) Encaminhar as questões que ultrapassarem suas atribuições ao Gestor do

DOM Nº 5.686

o)
p)

Porto Velho, 02.05.2018

Contrato;
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela
qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Secretaria Municipal
de Saúde
Obedecer as normas de fiscalização contidas no artigo 67 da lei n° 8.666/9 e artigo
34 da Instrução Normativa n° 02 de 30/04/2008 e alterações.

Art. 3º – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados pela maioria dos
integrantes da comissão.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta de plano
de trabalho, que tenha por objeto a sustentabilidade ambiental para o fomento a
recuperação de áreas degradadas no meio rural e Arborização Urbana no Município de
Porto Velho, a ser dirimida conforme o Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto
Velho, no sentido de celebrar parceria com a Prefeitura do Município de Porto Velho,
por intermédio da Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
visando à formalização de TERMO DE FOMENTO para consecução de finalidade de
interesse público e recíproco, a qual envolverá transferência de recursos financeiros à
OSC, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I – Minuta de Plano de Trabalho;
ANEXO II – Declaração de Ciência, de Concordância e relativa às alíneas do
inciso II do artigo XX do Decreto Municipal n. 14.859/2017;

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO
PORTARIA N°.147/2018

Porto Velho/RO, 26 de abril de 2018.

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. 16.00097-00/2018.
R E S O L V E:

ANEXO IV – Declaração da não ocorrência de impedimento;
ANEXO V – Declaração relativa às alíneas “c”, “k”, “l” e “m” do subitem 9.2. do
edital;
ANEXO VI – Declaração relativa às alíneas “i” e “j” do subitem 9.2. do edital;

ARBITRAR E CONCEDER aos servidores desta secretaria,
abaixo relacionados 04 (quatro) diárias inteiras e ¹/2 (meia) diárias ao qual irão se
deslocar para o Distrito de São Carlos, no período de 07 a 11/05/2018, com o objetivo
de realizar serviços de erradicação de 05 árvores na Rua Padre Chiquinho, conforme
solicitação via Ofício nº 010/DDD/ADS/2018.
NOME

DADOS PESSOAIS

Anacleto Gomes de
Gouveia Neto

CPF: 718.764.132-04
Matrícula: 168460
RG: 9339064
SSP/RO

Gari

Antônio Alves de
Oliveira

CPF: 251.053.962-00
Matrícula: 193847
RG: 159459
SSP/RO

Gari

Deive Braz

CPF: 635.723.542-34
Matrícula: 175548
RG: 579701
SSP/RO

Gari

Francisco Evaldo
Magalhães Evaristo

CPF: 420.796.322-72
Matrícula: 892423
RG: 269276
SSP/RO

Auxiliar de
Serviços
Gerais

Joel Bezerra da Silva

CPF: 478.569.122-00
Matrícula: 199054
RG: 434.587
SSP/RO

Gari

CPF: 316.750.262-20
Matrícula: 41170
RG: 243095
SSP/RO

Operador
de
Máquinas
Pesadas

Ronaldo Flávio
Ramos

ANEXO III – Declaração sobre instalações e condições materiais;

Cargo

QTD.

Valor Unit.

4 inteiras

R$ 75,02

¹/2

R$ 37,51

4 inteiras

R$ 75,02

¹/2

R$ 37,51

4 inteiras

R$ 75,02

¹/2

R$ 37,51

4 inteiras

R$ 75,02

¹/2

R$ 37,51

4 inteiras

R$ 75,02

¹/2

R$ 37,51

4 inteiras

R$ 75,02

¹/2

R$ 37,51

Total

Valor Total

R$ 337,59

R$ 337,59

R$ 337,59

1.3. O procedimento de seleção será regido pela Lei Federal n. 13.019, de 31 de Julho
de 2014, alterada pela Lei Federal n. 13.204, de 14 de Dezembro de 2015, pelo
Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017, pelos demais normativos
aplicáveis e condições previstas neste Edital.
1.4. Será selecionada uma proposta, observando-se a ordem classificatória e a
disponibilidade orçamentária para a celebração do Termo de Parceria de Fomento.
1.5 - DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.5.1 - As despesas decorrentes deste Chamamento Público correrão à conta dos
recursos orçamentários consignados no orçamento do Município e suas respectivas
dotações orçamentárias serão:
PA: 16.31.18.542.350.2.911 - Realizar Eventos de Educação, Gestão e
Sustentabilidade Ambiental.
Elemento de Despesa: 33.50.43 – Subvenções Sociais – Fonte: 01.00
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
2.

R$ 337,59

R$ 337,59

DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

2.1. O presente Termo de Fomento terá por objeto a sustentabilidade ambiental para
o fomento a recuperação de áreas degradadas no meio rural e Arborização Urbana no
Município de Porto Velho, a ser dirimida conforme o Plano Diretor de Arborização
Urbana de Porto Velho.
2.2. Objetivos específicos

R$ 337,59

R$
2.025,54

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Integração
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2018
TERMO DE FOMENTO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Integração - SEMI, através da Subsecretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, torna público, para
conhecimento de quantos possam se interessar, o presente Edital de Chamamento
Público visando à seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, qualificadas
em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e
alterações posteriores, combinada com o Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de
outubro de 2017, para celebrar TERMO DE FOMENTO que tenha por objeto a
sustentabilidade ambiental para o fomento a recuperação de áreas degradadas no
meio rural e Arborização Urbana no Município de Porto Velho, a ser dirimida conforme o
Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Velho.
O envelope contendo a Proposta de Plano de Trabalho e a Declaração a
que se refere o modelo previsto no Anexo I deste Edital, deverá ser entregue
impreterivelmente até as 14 (catorze) horas, do dia 30 de maio de 2018, na Secretaria
Municipal de Integração - SEMI, localizada na Rua Brasília, n. 2512, Bairro São
Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO.
As OSC’s interessadas em participar do Chamamento Público deverão
observar rigorosamente o horário fixado para o credenciamento e protocolo do
envelope, pois eventuais atrasos, ainda que mínimos, não serão tolerados.
Este Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e impressão no sítio oficial
da Administração Pública Municipal, nos seguintes endereços eletrônicos:
www.sema.portovelho.ro.gov.br e www.portovelho.ro.gov.br .
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ANEXO VII – Declaração de contrapartida de bens e/ou serviços;

a) Produção de mudas;
b) Recuperação de reserva legal e mata ciliar;
c) Arborização urbana para proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes de
Poro Velho; e
d) Diminuir o passivo ambiental do Município de Porto Velho.
3.

DA JUSTIFICATIVA

A Cidade de Porto Velho, Aliado ao aspecto histórico, a cidade está localizada
em uma região dotada de atributos naturais excepcionais. Sabendo-se que a indústria
do Turismo é uma das maiores geradoras de desenvolvimento econômico de uma
região,
contribuindo assim para o desenvolvimento regional e reduzindo as
desigualdades sociais. A Cidade de Porto Velho tem como meta apresentar índices
próximos a zero em diversos indicadores ambientais, tais como áreas verdes, cobertura
vegetal e área permeável e principalmente por ser uma ilha de calor. A maneira
encontrada para minimizar os impactos ambientais causados pela urbanização é por
meio da arborização urbana, onde a árvore tem papel fundamental na regularização do
micro clima, e na redução de poluição do ar, sonora e visual, além de aumentar a
biodiversidade e qualidade de vida na região, e por fim, influenciar positivamente na
valoração imobiliária. Uma vez que a região ainda não atingiu seu potencial máximo de
adensamento vertical, as intervenções propostas contribuirão com a melhoria na
qualidade de vida da presente e futura população da região, pois, conforme
supracitado, reduzirão os impactos causados pela urbanização. Para tanto, faz-se
necessário buscar
parceria no sentido de contribuir de forma direta com a
sustentabilidade ambiental para o fomento a recuperação de áreas degradadas no
meio rural e Arborização Urbana no Município de Porto Velho, a ser dirimida conforme
o Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Velho.
4.

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

4.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o
presente Chamamento Público, tendo sido constituída na forma da Lei Federal n.
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, combinada com o Decreto Municipal n.
14.859, de 31 de outubro de 2017.
4.2. Deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção, sob pena de
responder administrativa, penal e civilmente, o membro da comissão que, nos 05
(cinco) anos anteriores à data de publicação do Edital, tenha mantido relação jurídica
com, ao menos, 01 (uma) das organizações participantes do Chamamento Público,
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considerando-se relação jurídica, dentre outras, ser ou ter sido associado, dirigente ou
cooperado da OSC, ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço com
a OSC, ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer OSC Proponente do
processo seletivo (art. 32, §8º, Decreto Municipal nº 14.859 de 31 de outubro de 2017).
4.3. O membro da Comissão de Seleção, sob pena de responder administrativa, penal
e civilmente, deverá ainda se declarar impedido de participar do processo de seleção
quando for cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos
administradores da OSC ou quando sua atuação configurar em qualquer outra situação
de conflito de interesse, entendendo-se por conflito de interesse, situação gerada pelo
confronto entre o interesse público e o privado, que possa comprometer o interesse
coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública (art. 32,
§9º, inciso I e II Decreto Municipal nº 14.859 de 31 de outubro de 2017).
4.4. O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de seleção, sem a necessidade de divulgação
de novo Edital (art. 32, §9º, Decreto Municipal nº 14.859 de 31 de outubro de 2017).
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7.3. Eventuais pedidos de impugnação deverão ser julgados e respondidos em até 03
(três) dias úteis pela Comissão de Seleção.
7.4. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às
impugnações serão juntadas nos autos do processo de Chamamento Público e estarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.
7.5. Interposto recurso das respostas apresentadas pela Comissão de Seleção quanto
às impugnações, caberá a esta, reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso devidamente instruído e respectiva
impugnação ao Sr. Secretário da pasta responsável pela parceria, que decidirá em 03
(três) dias úteis, contados de seu recebimento.
7.5.1. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal, e/ou subscrito por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como
representante da OSC.

4.5. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

7.6. Será franqueada às OSC’s, desde a data do início do prazo para impugnações
e/ou interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo deste Chamamento
Público, em local e horário a ser indicados pela Comissão de Seleção.

4.6. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
participantes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

7.7. Eventual modificação no Edital decorrente de impugnações ensejará divulgação
pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o
princípio da isonomia.

5. DA RETIRADA DO EDITAL

7.8. A impugnação feita tempestivamente pela OSC não a impedirá de participar do
processo de Chamamento Público até decisão final a ela pertinente.

5.1. Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das OSC’s interessadas nos
dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário de 8h às 14h, no seguinte endereço:
Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA – Rua
Brasília, n. 2512, Bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO e no endereço
eletrônico www.portovelho.ro.gov.br .
5.2. Independentemente da forma em que se der a retirada do Edital, as OSC’s
interessadas neste chamamento deverão enviar à Comissão de Seleção, por meio
físico ou pelo e-mail astec.sema@portovelho.ro.gov, as seguintes informações:
Nome/Razão Social e Endereço completo da OSC, CNPJ, números de telefone e fax
para contato, nome de pessoa para contato comercial e respectivo endereço eletrônico
(e-mail), se houver.
5.3. A prestação das informações de que trata o subitem 5.2. garante às OSC’s,
celeridade nas comunicações de eventuais retificações ocorridas no Edital, e de
quaisquer informações adicionais de forma mais eficiente.
6.

DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

6.1. Informações, esclarecimentos e orientações acerca do Edital, serão prestados pela
Comissão de Seleção, em sessão pública com as OSC’s interessadas em participar do
Chamamento Público, no dia 04 de maio de 2018 às 14 (catorze) horas, na SEMA, na
Rua Brasília, n. 2512, Bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO.
6.2. A Comissão de Seleção prestará também as informações e/ou esclarecimentos
expressos sobre este Chamamento Público, desde que os pedidos tenham sido
recebidos até 05 (cinco) dias úteis antes da data de apresentação das Propostas de
Planos de Trabalho, exclusivamente mediante solicitação por escrito, em uma das
seguintes formas:
6.2.1. por carta ou ofício: protocolado na SEMA, situada na Rua Brasília, n. 2512,
Bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 14h;

8.

OSC’s ADMITIDAS PARA PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO

8.1.
Poderão participar deste Edital as OSC’s, assim consideradas aquelas
definidas no art. 4º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, do Decreto Municipal n. 14.859, de
31 de outubro de 2017:
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os apliques
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas:
b.1.) previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1999;
b.2.) as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social;
b.3.) as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de
trabalho e renda;
b.4.) as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural;
b.5.) as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e
de cunho social;
c)
as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.

6.2.2. pelo e-mail astec.sema@portovelho.ro.gov
6.3. Qualquer solicitação de informação e/ou esclarecimento fora do prazo estipulado
no subitem 6.2, não será objeto de apreciação pela Comissão de Seleção.
6.4. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos sem informar a identidade da
OSC e de seu representante.
6.5. Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no Edital.
6.5.1. As informações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do
processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
6.6. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de informações e/ou
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
7.1. Além das OSC’s, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital por irregularidade.
7.2. O pedido de impugnação será analisado, desde que, tenha sido recebido até 05
(cinco) dias úteis antes da data de apresentação das Propostas de Plano de Trabalho,
em petição escrita dirigida à Comissão de Seleção, em uma das seguintes formas:
a) por carta ou ofício: protocolado na SEMA, situada na Rua Brasília, n. 2512, Bairro
São Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO, segunda a sexta-feira, das 08h às 14h;

8.2. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSC’s, para a realização de
ações coincidentes ou de ações diferentes e complementares à execução do objeto da
parceria, nos termos do art. 35-A da Lei Federal nº 13.019/2014 e dos artigos 56 a 59
do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017, devendo a rede ser
composta por:
a)
uma OSC celebrante da parceria com a Administração Pública Municipal
(aquela que assinar o Termo de Colaboração), que ficará responsável pela rede e
atuará como sua supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar
diretamente ou não da execução do objeto; e
b)
uma ou mais OSCENC executantes e não celebrantes da parceria com a
Administração Pública Municipal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto
da parceria definidas em comum acordo com a OSC celebrante.
8.2.1. A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem
descaracteriza a capacidade técnica e operacional da OSC celebrante.
8.2.2. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das
OSCENC executantes e não celebrantes mediante assinatura de termo de atuação em
rede, firmado por representante legal e outorga de procuração, devidamente registrada
em cartório competente, para repasses de recursos às não celebrantes.
8.2.2.1. A formalização deverá ser feita nos termos dos arts. 56 e seguintes do Decreto
Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017.
8.2.3. A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.
8.2.3.1. Para fins do disposto no subitem 8.2.2, os direitos e as obrigações da OSC
celebrante perante a Administração Pública Municipal não poderão ser sub-rogados à
OSCENC executante e não celebrante.

b) pelo e-mail astec.sema@portovelho.ro.gov
8.2.3.2. Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos
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recursos da parceria, as OSCENC executantes e não celebrantes responderão
subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebidos ou pelo valor devido em
razão de dano ao erário.
8.2.3.3. A Administração Pública Municipal avaliará e monitorará a OSC celebrante,
que prestará informações sobre prazos, metas e ações executadas pelas OSCENC
executantes e não celebrantes.
8.2.3.4. As OSCENC executantes e não celebrantes deverão apresentar informações
sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e documentos e comprovantes
de despesas, inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de contas
pela OSC celebrante da parceria, conforme descrito no termo de atuação em rede e no
inciso I do parágrafo único do art. 35-A da Lei Federal nº 13.019/2014.
8.2.3.5. O ressarcimento ao erário realizado pela OSC celebrante não afasta o seu
direito de regresso contra as OSCENC executantes e não celebrantes.
8.2.4. A OSC celebrante deverá comprovar no momento da celebração da parceria à
Administração Pública Municipal, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 35-A
da Lei Federal nº 13.019/2014, a serem verificados por meio da apresentação dos
seguintes documentos:
a) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC celebrante existe há, no
mínimo, cinco anos com cadastro ativo;
b) comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a
rede, sendo admitidos:
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Sociedade Civil;

f) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e
segurança, para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com
recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da
OSC, conforme Anexo III – Declaração sobre instalações e condições materiais;
f.1.) Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo
admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de
adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria;
g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art.
38, inciso I, alínea “c”, do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017;
g.1.) não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo
admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a
realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da
parceria;
h) atender todas as exigências deste Edital de Chamamento Público nº 001/2018, da
Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de
2017;
i) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se
tratar de sociedade cooperativa; e
9.2.

b.1.) declarações de OSC que componham a rede de que a celebrante participe ou
tenha participado;
b.2.) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos
públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado;
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Documentos institucionais:

a) cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade com as
exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 ou, tratando-se de
sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
b) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

b.3.) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de
que a celebrante participe ou tenha participado.
8.2.4.1. A Administração Pública Municipal verificará se a OSC celebrante cumpre os
requisitos previstos no subitem 8.2.4. no momento da celebração da parceria.
8.3. Fica vedada a participação em rede de OSCENC executante e não celebrante que
tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de
Seleção responsável pelo Chamamento Público que resultou na celebração da
parceria.
9.
DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO
9.1. Para a celebração do Termo de Fomento a OSC, mediante a apresentação dos
documentos na fase de celebração do Termo, deverá comprovar:
a) ser regida por estatuto que preveja, expressamente, que seus objetivos são voltados
à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado. Estão dispensadas desta
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas;
b) ser regida por estatuto que preveja, expressamente, que, em caso de dissolução da
entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de
igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014, e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. Estão dispensadas desta
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas;
c) ser regida por estatuto que preveja, expressamente, escrituração de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
d) possuir, no momento da apresentação da Proposta do Plano de Trabalho, no mínimo
01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de documentação
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ;
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou
de objeto de natureza semelhante, a ser comprovada mediante documentação a ser
entregue na sessão pública prevista no item 10.10 deste Edital, podendo ser admitidos,
sem prejuízo de outros, os seguintes documentos:
e.1.) instrumentos de parceria firmados com Órgãos e Entidades da Administração
Pública, organismos internacionais, empresas ou outras Organizações da Sociedade
Civil;;
e.2.) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
e.3.) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas
pela Organização da Sociedade Civil ou a respeito dela;
e.4.) currículos profissionais de integrantes da Organização da Sociedade Civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e.5.) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emitidas por Órgãos ou Entidades Públicas, Instituições de Ensino, Redes,
Organizações da Sociedade Civil, Movimentos Sociais, Empresas Públicas ou
Privadas, Conselhos, Comissões ou Comitês de Políticas Públicas; ou
e.6.) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela Organização da
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c) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um
deles, a ser incluída no Anexo VI;
d) cópia autenticada do RG e CPF do representante legal da OSC e do responsável
técnico pelo projeto ou atividade;
e) cópia do comprovante residencial, atualizado, de até 03 (três) meses, do
representante legal da OSC e do responsável técnico pela atividade ou projeto;
f) comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo ser
realizada por meio de contas de consumo atuais, salvo os referentes à telefonia móvel;
g) comprovante do exercício pleno da propriedade, mediante Certidão de Registro no
Cartório de Imóveis, com matrícula atualizada, quando a parceria, tiver por objeto
execução de obras ou benfeitorias no mesmo imóvel;
h) declaração assinada por todos os representantes estatutários da OSC, sob as penas
da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às vedações previstas no art. 39
da Lei Federal nº 13.019/2014, nos moldes do modelo previsto no Anexo V,
acompanhada de declaração emitida pelo responsável da Divisão de Prestação de
Contas da Secretaria de Finanças, informando que a OSC está com a situação regular
com os recursos recebidos anteriormente;
i) declaração assinada por todos os dirigentes da OSC, sob as penas da lei,
informando que nenhum dos dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados: i) membros do
Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice Prefeito e Secretários
Municipais; ii) membros do Poder Legislativo: Vereadores e iii) membros do Ministério
Público (Procuradores e Promotores), nos moldes do modelo previsto no Anexo VII;
j) declaração assinada por todos os dirigentes da OSC, sob as penas da lei, atestando
não incorrerem nas situações de vedações, previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso
VII do art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, nos moldes do modelo previsto no Anexo
VII.
k) declaração assinada por todos os representantes estatutários da OSC, sob as penas
da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC,
com os recursos repassados de servidor ou empregado público, inclusive àquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da
administração pública municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros
ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, nos moldes
do modelo previsto no Anexo V;
l) declaração assinada por todos os representantes estatutários da OSC, sob as penas
da lei, de que não haverá contratação de qualquer empresa que pertença a parentes
até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de
Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, nos moldes do modelo previsto no Anexo VI;
m) declaração assinada por todos os representantes estatutários da OSC, sob as
penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz nos moldes do modelo previsto no Anexo V;
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n) declaração, sob as penas da lei, de contrapartida em bens e serviços, quando
couber, nos moldes do modelo previsto no Anexo VII – Declaração de contrapartida de
bens e/ou serviços;

6

Interposição de recursos e contrarrazões
contra o resultado preliminar

7

Julgamento de eventuais recursos pela05 (cinco) dias úteis após
Comissão de Seleção (podendo reformar ouprazo final de apresentação
encaminhar o recurso devidamente informadodas contrarrazões aos
à autoridade competente para decidir)
recursos

8

Homologação e publicação do resultado final06/06/2018
de julgamento das Propostas de Plano de(esta data é estimada)
Trabalho, lavrado em ata, contendo a lista
classificatória das propostas com a respectiva
pontuação,
discriminação
das
OSC’s
selecionadas e determinação da data para
sessão pública de entrega dos documentos de
habilitação.

9

Sessão pública para as OSC’s selecionadas,
na ordem de classificação e somente do06/06/2018
número necessário previsto no Edital de(esta data é aquela que
Chamamento Público, apresentarem osconsta na Etapa 8 supra)
documentos que comprovem a habilitação
Avaliação dos documentos de habilitação
06/06/2018
(esta data é estimada)

o) comprovante de inscrição nos Conselhos Municipais das áreas correspondentes de
atuação.
9.3. Documentos de regularidade fiscal:
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União;
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
d) Certidão de Débitos de Tributos Municipais, ressalvados os casos previstos em
legislação específica;
e) Certidão de Débitos Estaduais ou Declaração de que a OSC não possui inscrição
estadual.
9.3.1. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto nas alíneas
“a” a “e” do subitem 9.3. deste Edital, as certidões positivas com efeito de negativas.
9.4. Não poderá participar deste Chamamento Público a OSC que:
9.4.1. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional;
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9.4.2. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
9.4.3. tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados
membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas;
9.4.4. tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco)
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os
débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso
com efeito suspensivo;
9.4.5. tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal,
com declaração de inidoneidade para licitar, participar de Chamamento Público,
contratar ou celebrar parceria com a administração pública de todas as esferas de
governo e com as sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei Federal nº
13.019/2014, enquanto perdurar os efeitos da sanção;
9.4.6. tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos; e
9.4.7. tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
10.

DA FASE DE SELEÇÃO

10.1. A Fase de Seleção abrangerá a avaliação das Propostas de Plano de Trabalho, a
divulgação e a homologação dos resultados, devendo observar as seguintes etapas:
Tabela 1
ETAPA DESCRIÇÃO
PRAZO
1
Publicação do Edital de Chamamento Público 30/04/2018
2
Sessão
Pública
para
informação,04/05/2018
esclarecimento e orientação acerca do Edital
3

Sessão de Abertura – Credenciamento e
recebimento do envelope contendo a Proposta30/05/2018
de Plano de Trabalho e Declaração – Anexo I

4

Etapa competitiva de análise e avaliação pela (prazo discricionário a ser
Comissão de Seleção das Propostas de Planodefinido pela Comissão de
de Trabalho apresentados na Sessão deSeleção, segundo o número
Abertura, que poderá ser suspensa parade Propostas de Plano de
referida análise e respectiva avaliação, aTrabalho apresentadas, na
depender da quantidade e complexidade.
sessão de abertura, ficando
O prazo final para análise constará da ata de cientes às OSC’s
sessão de abertura devidamente publicada naProponentes).
IOMO.

5

Divulgação do resultado preliminar

04/06/2018 + 1 dia
(o dia adicional é uma
estimativa)

25

05 (cinco) dias úteis contados
da divulgação do resultado
preliminar e
05 (cinco) dias úteis para
contrarrazões contados da
intimação

11

Notificação às OSC’s selecionadas para05 (cinco) úteis contados da
regularizarem a documentação e as certidõesnotificação
com prazo de vigência expirado

12

Na hipótese das OSC’s selecionadas não06/06/2018
atenderem aos requisitos exigidos serão(esta data é estimada)
convidadas aquelas imediatamente mais bem
classificadas para aceitar a celebração da
parceria será seguido sucessivamente até
final seleção das OSC’s

13

Publicação da ata de julgamento dos06/06/2018
documentos de habilitação na IOMO e no sítio (esta data é estimada)
oficial da Prefeitura, contendo a lista da(s)
OSC(s) vencedora(s).
Abertura de prazo para apresentação de05 (cinco) dias úteis para
recursos e contrarrazões
recursos
contados
da
publicação da ata e 05
(cinco) dias úteis para
contrarrazões contados da
intimação pela OSC(s)

14

15

Análise dos recursos pela Comissão deDe 05 (cinco) a 10 (dez) dias
Seleção ou Autoridade Superior
após prazo final de
apresentação das
contrarrazões aos recursos

16

Publicação da ata de julgamento final
contendo
o
resultado
definitivo
do
Chamamento Público na sítio oficial da 06/06/2018
Prefeitura do Município de Porto Velho.
(esta data é estimada)

10.2. Conforme exposto anteriormente, a verificação do cumprimento dos requisitos
para a celebração da parceria (artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014 e artigo
XX do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017) e a não ocorrência de
impedimento para a celebração da parceria (artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014) é
posterior à etapa competitiva de julgamento das Propostas de Plano de Trabalho
(Etapa 4 da Tabela 1), sendo exigível apenas das OSC’s selecionadas e mais bem
classificadas, nos termos do art. XX do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro
de 2017.
10.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público
10.3.1. O presente Edital deverá ter seu extrato publicado na IOMO e divulgado na
íntegra em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Porto Velho,
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua publicação, para o
Credenciamento dos representantes das OSC’s interessadas e recebimento do
envelope, contendo as Propostas de Plano de Trabalho e a Declaração relativa ao
artigo XX, do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017, a ser elaborada
nos moldes do modelo previsto no Anexo I.
10.4. Etapa 2: Sessão Pública para informação, esclarecimento e orientação
acerca do edital
10.4.1. A sessão pública para informação, esclarecimento e orientação acerca do
Edital, será realizada na data fixada na Etapa 2 da Tabela 1 deste Edital, na sala
de reuniões, situada na Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável - SEMA – Rua Brasília, n. 2512, Bairro São
Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO, às 14 horas.

mínimo, 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviços, sendo admitidas cotações
de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico.

10.4.2. Eventuais pedidos de esclarecimentos efetuados por escrito serão
recebidos e processados nos termos do subitem 6.2 deste Edital.

10.5.7.2. Caso haja contratação e pagamento de equipe de trabalho com recursos da
parceria, a OSC deverá anexar à Proposta de Plano de Trabalho, a norma trabalhista
que determina a data-base, o piso salarial, se houver, e os índices de reajuste das
categorias envolvidas.
10.5.7.3. A remuneração da equipe de trabalho com recursos da parceria, deverá
observar os seguintes requisitos:
a) estar de acordo com às atividades previstas na proposta de plano de trabalho;
b) estar correspondente à qualificação técnica adequada à execução da função a ser
desempenhada;
c) estar proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e
d) estar compatível com o valor de mercado;
e) atender ao disposto nos acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho.
10.5.7.4. Não serão cobertas com recursos da parceria despesas previstas na Lei
Federal 13.019/2014.

10.4.3. A Secretaria resolverá os casos omissos e as situações não previstas no
presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a
Administração Pública.
10.5. Etapa 3: Sessão de Abertura do Chamamento Público
10.5.1. A Sessão de Abertura deste Chamamento Público será realizada em
30/05/2018, às 09 horas, na sala de reuniões, situada na Subsecretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA– Rua Brasília, n. 2512,
Bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO, procedendo-se o
Credenciamento dos representantes das OSC’s com capacidade jurídica
comprovada para atuar em nome da OSC, mediante a apresentação (fora do
envelope contendo a Proposta de Plano de Trabalho efetuada conforme os
modelos previstos nos Anexos I e a Declaração nos moldes do modelo previsto no
Anexo II, todos deste Edital) dos seguintes documentos:
a) documento de identidade na forma da lei, com fotografia;
b) estatuto da entidade ou instrumento legal de sua formação, comprovando a
representação da OSC, em que conste o nome do representante e os poderes para
representá-la, ou cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, em ambos os
casos autenticada em cartório ou apresentada junto com o documento original, para
permitir que a Comissão de Seleção ateste sua autenticidade.
10.5.1.1. Caso o representante da OSC não seja seu representante estatutário ou legal,
o Credenciamento será feito por intermédio de procuração, mediante instrumento
público ou particular. Nesse caso, o representante também entregará à Comissão de
Seleção, cópia autenticada em cartório do ato que estabelece a prova de
representação da entidade, em que constem os nomes dos representantes ou
dirigentes com poderes para a constituição de mandatários.
10.5.2. A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante
de participar deste Chamamento Público, mas ficará impedido de praticar qualquer ato
durante este procedimento.
10.5.3. A documentação apresentada na primeira sessão de credenciamento e
recepção do envelope possibilita o representante a participar das demais sessões. Na
hipótese de sua substituição no decorrer deste Chamamento Público, deverá ser
apresentado novo credenciamento.
10.5.4. Caso a OSC não pretenda fazer-se representar na Sessão de Abertura, poderá
encaminhar a Proposta de Plano de Trabalho nos moldes dos modelos previstos nos
Anexos I e Declaração nos moldes do modelo previsto no Anexo II:
a) por meio de portador, diretamente à Comissão de Seleção, no início desta sessão de
abertura; ou
b) por sedex ou carta registrada com aviso de recebimento, no endereço
Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMA – Rua Brasília, n. 2512, Bairro São Cristóvão, na cidade de Porto Velho/RO, aos
cuidados da Comissão de Seleção.
10.5.4.1. A proposta de que trata a alínea “b” do subitem 10.5.4. somente será
analisada, se recebida até 01 (um) dia útil antes da data prevista na Etapa 3 da Tabela
1 deste Edital.
10.5.5. Após o credenciamento, os representantes das OSC’s entregarão à
Comissão de Seleção um envelope fechado e identificado com os dados da OSC
Proponente e com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 001/2018”,
contendo a Proposta de Plano de Trabalho efetuada com base nos Anexos I e a
Declaração de que trata o Anexo II, todos deste Edital.
10.5.5.1. A Proposta de Plano de Trabalho da OSC deverá ser apresentada em uma
única via impressa, conforme modelo no anexo II a este edital, ter todas as suas folhas
rubricadas e numeradas sequencialmente, e, ao final, ser datada e assinada por quem
detenha poderes de representação da OSC na forma de seus atos constitutivos,
devidamente identificado. Deve ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras.
10.5.5.2. Deverá ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da
Proposta de Plano de Trabalho.

10.5.7.5. O valor do repasse da Administração Pública Municipal previsto em cada
Proposta de Plano de Trabalho deverá está em acordo com termo de referência do
anexo I.
10.5.8. Caso a OSC seja detentora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS, deverá apresentá-lo para fins de comprovação do
benefício de isenção da cota patronal do INSS.
10.5.9. Após o prazo limite para apresentação da Proposta de Plano de Trabalho,
nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela Comissão de
Seleção.
10.5.10. Cada OSC deverá apresentar apenas uma Proposta de Plano de Trabalho.
10.6. Etapa 4: Etapa competitiva de avaliação das Propostas de Plano de Trabalho
pela Comissão de Seleção
10.6.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção
analisará e julgará, com independência técnica, as Propostas de Plano de Trabalho
apresentadas pelas OSC’s Proponentes, quanto ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e anexos.
10.6.1.1. Antes da análise técnica da Proposta de Plano de Trabalho, será verificada a
exatidão das operações aritméticas da referida proposta, intimando-se a OSC pela
SEMDESTUR, para que proceda a necessária correção, no caso de eventuais erros.
10.6.2. A análise, avaliação técnica individualizada e a pontuação serão feitas com
base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:
Tabela 2
Critérios de julgamento
(A) Informações sobre as ações a
serem executadas, metas a serem
atingidas, indicadores que aferirão
o cumprimento das metas e prazos
para execução das ações e para o
cumprimento das metas e
informações sobre o método de
monitoramento e avaliação das
ações propostas.

10.5.7.1. A estimativa das despesas de que trata este edital, conforme o art. XX do
Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017, deverá incluir os elementos
indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item,
podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais,
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao
público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no
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- Grau de pleno atendimento (2,0)
- Grau satisfatório de atendimento
(1,0)
- O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório ou
errôneo (0,0)

A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da
proposta.
(B) A adequação da proposta aos - Grau de pleno adequação (2,0)
objetivos da política pública, do
- Grau satisfatório de adequação
plano, do programa ou da ação que (1,0)
insere a parceria
- O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório do
requisito de adequação ou errôneo
(0,0)

Pontuação
Máxima
por Item

2,0

2,0

A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da
proposta
(C) A adequação da proposta ao
valor de referência

10.5.6. O envelope de que trata o subitem 10.5.5. será aberto na sessão pública, cujo
conteúdo será rubricado pelos representantes credenciados e pelos membros da
Comissão de Seleção, podendo ser suspensa a sessão para análise das Propostas de
Plano de Trabalho da(s) OSC(s), posterior aprovação das selecionadas e divulgação do
resultado preliminar da pontuação.
10.5.7. Somente será aprovada a Proposta de Plano de Trabalho que estiver de acordo
com os requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014 e conter, no mínimo, os elementos
contidos nos art. XX do Decreto Municipal n. 14.859, de 31 de outubro de 2017 e as
condições constantes neste Edital e anexos.

Metodologia de Pontuação

(D) Descrição da realidade objeto
da parceria e do nexo entre essa
realidade e a atividade ou projeto
proposto

- Grau de pleno adequação (2,0)
- Grau satisfatório de adequação
(1,0)
- O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório do
requisito de adequação ou errôneo
(0,0)

2,0

A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da
proposta
- Grau de pleno da descrição (2,0)
- Grau satisfatório da descrição (1,0)
- O não atendimento ou descrição
insatisfatória ou errôneo (0,0)
2,0

A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da
proposta
(E) Capacidade técnico-operacional - Grau pleno de capacidade técnicooperacional (2,0)
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- Grau satisfatório de capacidade
técnico-operacional (1,0)
- O não atendimento ou atendimento
insatisfatório do requisito de
capacidade técnico-operacional ou
errôneo (0,0)

demais OSC’s intimadas pela IOMO para apresentar, caso queiram, contrarrazões
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação pela IOMO.
2,0

10.7.3. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
10.7.4. É assegurado à OSC Proponente obter cópia dos elementos dos autos
indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.

A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da
proposta
Pontuação Máxima Global
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10.8. Etapa 7. Julgamento dos eventuais recursos.
10,0

10.6.2.1. A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a Metodologia de
Pontuação da Tabela 2 deste Edital, deverá ser feita segundo os seguintes conceitos:
a) Grau de Pleno Atendimento: texto com informações completas sobre o tema,
tecnicamente compatíveis e atendendo as prescrições do Edital e seus anexos:
correção e precisão na abordagem do tema; grau (profundidade) de abordagem e
domínios dos temas; coerência e integração da proposta de plano de trabalho com
estrutura especificada pelo Termo de Referência; clareza e objetividade da exposição –
Pontuação 2,0.
b) Grau Satisfatório de Atendimento: texto com informações mínimas para
compreensão do tema; com pouco domínio do tema; pouca coerência e integração da
proposta de plano de trabalho, sem objetividade ou clareza – Pontuação 1,0.
c) Não Atendimento ou Atendimento Insatisfatório ou Errôneo: texto com
informações incompletas não possibilitando a compreensão do tema ou apresentando
informações antagônicas e erros graves na abordagem do tema ou não abordando o
tema indicado; as informações não correspondem ao solicitado no Termo de
Referência.
10.6.3. A falsidade de informações nas Propostas de Plano de Trabalho, sobretudo com
relação ao critério de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta,
podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a OSC
Proponente e comunicação do fato às Autoridades competentes, inclusive para
apuração do cometimento de eventual crime.
10.6.4. A OSC Proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas
ao critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados,
dentre outras informações que julgar relevantes. Qualquer falsidade ou fraude na
descrição das experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
10.6.5. Serão eliminadas as Propostas de Plano de Trabalho:
a) cuja pontuação total for inferior a 04 (QUATRO) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E);
c) que estejam em desacordo com o Edital;
d) cujo valor global estiver acima do valor de referência previsto no subitem 17.5. deste
Edital;
e) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de
Seleção à luz da estimativa realizada na forma do Edital do art. XX do Decreto
Municipal nº 14.859 2017, e de eventuais diligências complementares, que ateste a
inviabilidade econômica e financeira da proposta.
10.6.6. A aprovação da Proposta de Plano de Trabalho não gerará direito à celebração
da parceria.

10.8.1. A Comissão de Seleção julgará os eventuais recursos, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões,
podendo reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente
informado, ao Sr. Secretário da pasta responsável pela parceria, com as
informações necessárias à decisão final.
10.8.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
10.8.2.1. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
10.9. Etapa 8: Homologação e Publicação do Resultado do Julgamento das
Propostas de Plano de Trabalho.
10.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, o Secretário Municipal encaminhará o resultado do julgamento para
homologação do Chefe do Poder Executivo e publicará o resultado final de julgamento
lavrado em ata, na IOMO e no seu sítio eletrônico, contendo a lista classificatória da(s)
OSC(s) cuja proposta de plano de trabalho foi aprovada e selecionada, com a
respectiva pontuação.
10.9.1.1. A homologação do resultado preliminar, não gera direito para a OSC à
celebração da parceria.
10.9.2. Após o recebimento e julgamento das Propostas de Plano de Trabalho,
havendo uma única OSC com proposta classificada, e desde que atendidas às
exigências deste Edital, a Administração Pública Municipal poderá dar prosseguimento
ao processo de seleção e convocá-la nos termos do previsto no subitem 10.10 deste
Edital.
10.10. Etapa 9. Sessão Pública Para Apresentação dos Documentos de
Habilitação.
10.10.1. A Comissão de Seleção, na própria publicação do resultado final do
julgamento das propostas, designará data e hora da sessão pública para que as OSC’s
selecionadas, na ordem de classificação e somente aquelas necessárias ao
atendimento da quantidade prevista no Edital de Chamamento Público, apresentem os
documentos de habilitação, comprovando o atendimento aos requisitos previstos na
Cláusula 9 deste Edital, bem como a Declaração nos moldes do modelo previsto no
Anexo IV, no sentido de que não incorrem nos impedimentos legais de que trata o art.
39 da Lei Federal nº 13.019/2014.
10.10.2. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas,
no caso das certidões previstas nas alíneas “a” a “e” do subitem 9.3. deste Edital.
10.10.3. As OSC’s ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nas
alíneas “a” a “e” do subitem 9.3. deste Edital que estiverem vencidas no momento da
análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente.

10.6.7. As Propostas de Plano de Trabalho não eliminadas serão classificadas, em
ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2,
assim considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros
da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

10.10.4. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 9 da
Tabela 1 deste Edital e a assinatura do instrumento de parceria, as OSC’s ficam
obrigadas a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular
celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências
previstos para celebração.

10.6.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com
base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (B).

10.10.5. As OSC’s deverão comunicar alterações em seus atos societários e no quadro
de dirigentes, quando houver.

10.6.9. Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior
pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (A), (C), (D) e (E). Caso
essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a OSC com mais
tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

10.10.6. No caso da atuação em rede, nos termos dos artigo XX do Decreto Municipal
nº 14.859/2017, a OSC “celebrante” deverá comprovar também o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 35-A da Lei Federal nº 13.019/2014, a serem verificados por
meio da apresentação dos seguintes documentos:

10.6.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de Proposta de Plano de Trabalho
que não for a mais adequada ao valor de referência constante deste Chamamento
Público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e
os resultados previstos em relação ao valor proposto.

a) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC “celebrante” existe há, no
mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e

10.6.11. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Etapa 4 da Tabela 1
deste Edital, para conclusão do julgamento das Propostas de Plano de Trabalho e,
divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser
prorrogado, de forma devidamente justificada.

b) comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a
rede, sendo admitidos:
b.1.)
declarações de OSC’s que componham a rede de que a celebrante participe
ou tenha participado;

10.7. Etapas 5 e 6. Divulgação do resultado preliminar e interposição de recursos
e contrarrazões aos recursos contra o resultado preliminar

b.2.)
registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de
que a celebrante participe ou tenha participado; ou

10.7.1. O resultado preliminar, com a ordem de classificação das Propostas de
Plano de Trabalho e respectiva pontuação das OSC’s selecionadas, será
publicado na IOMO e divulgado no sítio eletrônico da Administração Pública
Municipal.

b.3.)
relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede
de que a celebrante participe ou tenha participado.

10.7.2. As OSC’s que quiserem poderão propor recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da publicação do referido resultado preliminar, sendo as
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procedimento:
10.11.1. A Comissão de Seleção examinará os documentos de habilitação
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apresentados pelas OSC’s selecionadas ou, se for o caso, pela OSC imediatamente
mais bem classificada que tenha sido convocada, consistindo esta etapa na verificação
formal do atendimento dos requisitos para a celebração da parceria, que não incorre
nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas no item 9,
deste Edital.
10.11.2. Caso se verifique a não conformidade nos documentos apresentados ou
constatado evento que impeça a celebração, a Comissão de Seleção poderá solicitar a
regularização da documentação, sob pena de não celebração da parceria, nos termos
do Edital do art. XX do Decreto Municipal nº 14.859/2017.
10.11.3. A OSC será notificada para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis regularizar os
documentos, os quais se estendem às certidões que estiverem com prazo de vigência
expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente.
10.11.4. Nos termos do Edital do art. XX do Decreto Municipal nº 14.859/2017, na
hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 11 da
fase de seleção – Tabela I, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da Lei Federal nº
13.019/2014, aquela imediatamente mais bem classificada será convidada a aceitar a
celebração da parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
10.11.5. Em conformidade com o art. XX do Decreto Municipal nº 14.859/2017, caso a
OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verificação dos documentos
que comprovem o atendimento aos requisitos previstos no item 9 deste Edital.
10.11.5.1. Esse procedimento será seguido, sucessivamente, até que se conclua a
seleção prevista no Edital, obedecida a ordem de classificação.
10.12. Etapas 13 e 14: Publicação da Ata de Julgamento dos Documentos de
Habilitação e Interposição de Recursos e Contrarrazões.
10.12.1. A ata de julgamento dos documentos de habilitação será publicada na
plataforma eletrônica da SEMA e no sítio oficial da Prefeitura.
10.12.2. As OSC’s que quiserem poderão propor recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da publicação do referido resultado de julgamento de
habilitação, sendo as demais OSC’s intimadas pela SEMA para apresentar, caso
queiram, contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
intimação.
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fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que
deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no
cumprimento das metas e objetivos;
c.7.) a designação do gestor da parceria e de seu suplente, que deverão ter
conhecimento técnico adequado do objeto da parceria;
c.8.) a designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria.
d) emissão de parecer jurídico pela Procuradoria do Município de Porto Velho
acerca da possibilidade de celebração da parceria.
11.2. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente
as alíneas “c” e “d” do subitem 11.1. deste Edital, concluam pela possibilidade de
celebração da parceria com ressalvas, deverá o Secretário da pasta responsável
pela parceria, sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a
preservação desses aspectos ou sua exclusão.
11.3. As OSC’s poderão celebrar mais de uma parceria concomitantemente, no
mesmo órgão ou em outros, vedada a inclusão da mesma parcela de despesa em
mais de um plano de trabalho.
11.4. Será anexada ao processo que originou o Chamamento Público, cópia de
todos os Termos de Fomento que vierem a ser assinados em decorrência deste
Edital, e suas eventuais alterações.
11.5. O processo administrativo que originou o Chamamento Público, deverá ser
custodiado pela SEMA responsável pelo objeto da parceria pactuada, até o
término de sua vigência, bem como da juntada de cópia do parecer técnico
conclusivo da prestação de contas final, emitido pelo Gestor da parceria e cópia
da manifestação conclusiva da Autoridade competente sobre a aprovação das
contas.
11.6.
O extrato do Termo de Colaboração deverá ser publicado no Diário Oficial do
Município no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura.
11.6.1. Os efeitos desta parceria iniciam ou retroagem à data de vigência
estabelecida no Termo de Colaboração.
12. DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

10.12.2.1. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
10.12.3. É assegurado às OSC’s obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à
defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.
10.13. Etapa 15. Julgamento dos Eventuais Recursos.
10.13.1. A Comissão de Seleção julgará os eventuais recursos, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões,
podendo reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente
informado ao Sr. Secretário da pasta responsável pela parceria, com as
informações necessárias à decisão final.
10.13.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
10.13.2.1. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
10.14. Etapa 16. Publicação da Ata de Resultado Definitivo do Chamamento
Público.
10.14.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para
interposição de recurso, o órgão da Administração Pública Municipal publicará
ata contendo o resultado definitivo deste Chamamento Público, no sítio oficial da
Administração Pública Municipal e no Diário Oficial.
11. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
11.1. A celebração e a formalização do Termo de FOMENTO dependerão das
seguintes providências pela Administração Pública Municipal:
a) aprovação da Proposta de Plano de Trabalho;

12.1. Os recursos serão liberados nos termos dos artigos XX do Decreto Municipal nº
14.859/2017.
12.2. Os recursos da parceria geridos pela OSC PARCEIRA estão vinculados ao plano
de trabalho e não caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas
públicas e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
12.3. As compras e contratações realizadas pela OSC PARCEIRA observarão o
disposto no Decreto Municipal nº14.859 /2017.
12.4. As despesas serão executadas em estrita observância ao plano de trabalho,
observarão o disposto no Decreto Municipal nº14.859 /2017.
12.5. A movimentação e aplicação financeira dos recursos observarão o disposto no
Decreto Municipal nº14.859 /2017.
12.6. As alterações do Termo de Fomento ou do plano de trabalho aprovado, desde
que não haja modificação do objeto da parceria, observarão o disposto no Decreto
Municipal nº14.859 /2017.
12.7. A prestação de contas observarão o disposto no Decreto Municipal nº14.859 /
2017.
13. DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E DO GESTOR
13.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa
colegiada de apoio e acompanhamento da execução das parcerias, cujas
atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de objetos, custos e
indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação e homologação dos
relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
13.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída na forma da Portaria,
composta pelos servidores públicos.

b) comprovação de atendimento ao previsto no item 9 deste Edital;
c) emissão de parecer de órgão técnico da Secretaria responsável pela parceria,
se pronunciando quanto:
c.1.) ao mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria
adotada;

13.3. DO GESTOR E SUPLENTE. O Gestor e seu Suplente serão nomeados na forma
da Portaria, representarão a Secretaria Municipal ou ente da administração
indireta, responsável pelo objeto, na interlocução com a OSC PARCEIRA.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

c.2.) a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, em
mútua cooperação, da parceria proposta;

14.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com a Proposta de
Plano de Trabalho, com as normas do Decreto Municipal nº14.859 /2017., com as
normas da Lei Federal nº 13.019/2014 e com a legislação específica, a
Administração Pública Municipal poderá aplicar à OSC as seguintes sanções:

c.3.) a demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a
capacidade técnica e operacional da OSC foram avaliados e são compatíveis com
o objeto;

a) advertência;

c.4.) a viabilidade de sua execução;

b) suspensão temporária da participação em Chamamento Público e
impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos;

c.5.) a verificação do cronograma de desembolso;
c.6.) a descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a
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governo.
14.1.1. A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será
aplicada quando verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de
penalidade mais severa.
14.1.2. A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que
for verificada fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da
parceria, quando não se justificar a imposição de penalidade mais severa,
considerando a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso
concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos.

15.2. Na ocorrência de denúncia, os partícipes serão responsáveis somente pelas
obrigações relativas ao período em que participaram voluntariamente da
parceria, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou
sancionadora dos denunciantes.
15.3. Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC PARCEIRA, a
PREFEITURA poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independente de autorização judicial, a
fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da OSC PARCEIRA, qualquer que tenha
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

14.1.3. A sanção de advertência é de competência do gestor da parceria.
14.1.4. As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são
de competência exclusiva do Secretário Municipal da área finalística ou ao seu
equivalente da Administração Indireta.
14.1.5. A aplicação das penalidades previstas neste artigo poderá ser cumulativa
a outras medidas civis, penais e administrativas cabíveis.
14.2. Compete ao Chefe do Poder Executivo ou à Autoridade Máxima da
administração indireta decidir sobre recurso administrativo interposto em face de
decisão de aplicação das penalidades de que trata esse Capítulo, salvo nos casos
de aplicação de advertência quando o recurso deverá ser endereçado ao
Secretário Municipal ou ao seu equivalente na Administração Indireta.
14.3. A responsabilidade da OSC será apurada com a observância do devido
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis
respeitar
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
14.4. A autoridade competente notificará a OSC e seus representantes, quando
verificada conduta irregular que lhes for atribuída, caracterizando a infração
cabível e expondo os motivos da possibilidade de aplicação da sanção, para
apresentar defesa, se quiserem.

b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no
plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade,
devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC
PARCEIRA até o momento em que a PREFEITURA assumiu essas
responsabilidades.
15.3.1. No caso da transferência da responsabilidade pela execução do restante
do objeto da parceria, a PREFEITURA, deverá convocar OSC Proponente deste
Chamamento Público, desde que atendida a ordem de classificação e mantidas
as
mesmas
condições
do
instrumento
anterior.
15.3.1.1. Na impossibilidade justificada da convocação de que trata o subitem
15.3.1. ou na ausência de interesse das OSC’s convocadas, a PREFEITURA
assumirá diretamente a execução do objeto ou realizará novo Chamamento
Público.
15.4. Quando da conclusão, denúncia
financeiros remanescentes, inclusive os
aplicações financeiras realizadas, serão
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
tomada de contas especial.

ou rescisão da parceria, os saldos
provenientes das receitas obtidas das
devolvidos ao Tesouro Municipal, no
sob pena de imediata instauração de

autos.

15.4.1. Na devolução de que trata o subitem 15.4., observada a vinculação legal
dos recursos, deverá ser:

14.4.2. A notificação da OSC deverá ser efetuada por correspondência com aviso
de recebimento - AR ou mediante protocolo na sede ou filial da OSC.

a) estornada a despesa orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos
do próprio exercício; ou

14.5. O prazo para apresentação de defesa, contado da data de juntada do aviso
de recebimento - AR ou do protocolo da notificação aos autos do processo
administrativo correspondente, será de:

b) registrada a receita orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos
de exercícios anteriores.

14.4.1. A ciência

da

notificação

assegurará

vista

imediata

dos

16. DO SISTEMA DE PROVISIONAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
a) 05 (cinco) dias úteis, quando as sanções propostas forem aquelas dispostas
no Decreto Municipal nº14.859 /2017.
b) 10 (dez) dias úteis, quando as sanções propostas forem aquelas dispostas no
Decreto Municipal nº14.859 /2017.
c) 20 (vinte) dias úteis, quando as sanções propostas forem aquelas dispostas no
Decreto Municipal nº14.859 /2017.
14.6. Com a apresentação de defesa, em qualquer caso, os órgãos técnicos
deverão se manifestar e, quando se tratar de possibilidade de aplicação das
sanções aquelas dispostas no Decreto Municipal nº14.859 /2017., deverá ocorrer
também manifestação da área jurídica.
14.7. Decorrido o prazo para defesa e após a manifestação dos órgãos técnicos e
jurídicos, se for o caso, o gestor ou Secretário da pasta responsável pela
parceria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, relatará o processo e decidirá,
fundamentadamente, pela aplicação ou não da sanção, determinando, conforme o
caso, o período de sua duração.
14.8. A decisão de aplicação das penalidades será publicada no Diário Oficial do
Município, assegurada a OSC vista dos autos e oportunidade para apresentação
de recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.
14.9. Interposto recurso pela OSC, a autoridade recorrida o apreciará no prazo de
10 (dez) dias úteis, e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada,
remeterá os autos à apreciação da autoridade superior para análise e julgamento
do recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
14.10. A ciência das decisões de primeira e segunda instância quanto à aplicação
da penalidade será dada mediante publicação no Diário Oficial do Município.
14.11. A reabilitação da sanção prevista aquelas dispostas no Decreto Municipal
nº14.859 /2017. poderá ser requerida após 02 (dois) anos da aplicação da
penalidade e será concedida quando a OSC PARCEIRA ressarcir a PREFEITURA
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e/ou cumprir obrigação com ela
firmada.
14.12. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data de apresentação da
prestação de contas, a aplicação das sanções aquelas dispostas no Decreto
Municipal nº14.859 /2017.
14.12.1. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo
voltado à apuração de infração.

16.1. No caso da parceria prever despesa com pagamento das equipes de
trabalho, a OSC PARCEIRA deverá adotar sistemática de provisionamento de
recursos para o pagamento futuro de verbas rescisórias, mediante escrituração
contábil específica.
16.1.1. O pagamento das verbas rescisórias de que trata o subitem 16.1., ainda
que após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de
atuação do profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho.
16.2. O montante da escrituração contábil específica será equivalente ao
somatório dos valores das provisões previstas no plano de trabalho para o
período de vigência da parceria, tais como 13º salário, férias, respectivos
encargos e multa rescisória do FGTS nos casos de rescisão sem justa causa.
16.3. Para pagamento das verbas rescisórias de empregados mantidos na OSC
PARCEIRA após o encerramento da vigência da parceria, a OSC PARCEIRA
deverá efetuar a transferência dos valores da conta corrente específica da
parceria para a sua conta institucional, apresentando:
a) planilha de cálculo, elaborada por profissional da área de contabilidade, de
recursos humanos ou outra área possuidora de competência técnica adequada
na realização do cálculo, que indique a relação dos valores proporcionais ao
tempo
trabalhado
e
benefícios
futuros,
para
cada
empregado;
b) comprovante de transferência dos valores provisionados em escrituração
contábil específica, para a conta institucional da OSC PARCEIRA, ao término da
parceria;
c) documento que demonstre a ciência dos empregados quanto ao ato da
transferência dos recursos financeiros para o pagamento das verbas rescisórias,
referentes ao período da parceria;
d) declaração do representante legal da OSC PARCEIRA que ateste a quitação
pela Administração Pública Municipal, do passivo trabalhista de que trata o
subitem 16.2;
e) declaração do representante legal da OSC PARCEIRA, firmada sob as penas da
lei, de que a OSC PARCEIRA fica integralmente responsável pelas obrigações
trabalhistas e pelo pagamento posterior ao empregado.
16.3.1. Os valores de que trata o subitem 16.3., somente poderão ser utilizados
para pagamento de verbas rescisórias.

15. DA DENÚNCIA E RESCISÃO, DA ASSUNÇÃO E DA CONCLUSÃO

16.3.2. Os documentos de que tratam as alíneas “a” a “e”, do subitem 16.3.,
deverão constar na prestação de contas final.

15.1. Este instrumento de parceria poderá ser denunciado ou rescindido a
qualquer tempo, nos termos aquelas dispostas no Decreto Municipal nº14.859 /
2017.

16.4. O uso indevido e a malversação dos recursos vinculados para liquidação de
verbas rescisórias caracterizam apropriação indébita por parte da OSC
PARCEIRA, devendo seus representantes legais responder administrativa, penal
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e civilmente por tal irregularidade.

ANEXO I – Modelo de Plano de Trabalho

17. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO PARA A
REALIZAÇÃO DO OBJETO
17.1. Os créditos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao
presente Edital são provenientes da funcional programática do exercício de 2018 .
17.2. Os recursos destinados à execução da parceria de que tratam este Edital são
provenientes do orçamento da PREFEITURA.
17.3. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro
seguinte ao da seleção, a Secretaria da pasta responsável pela parceria, indicará a
previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos
orçamentos dos exercícios seguintes.
17.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de
cada parcela da despesa, a ser transferida pela Administração Pública Municipal nos
exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser
formalizada por meio de Certidão de Apostilamento do instrumento da parceria, no
exercício em que a despesa estiver consignada.
17.4. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) no exercício de 2018. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou
firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos
necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos
exercícios seguintes.
17.5. O valor de referência para a realização do objeto do Termo de Fomento é de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) o exato valor a ser repassado será definido quando
observada a proposta de plano de trabalho apresentada pela OSC selecionada.
17.6. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à PREFEITURA, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, nos termos do art. XX da Lei Federal nº 13.019/2014.
17.7. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a
oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a
administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos
Proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
18.

DA CONTRAPARTIDA DE BENS E/OU SERVIÇOS

18.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.
19.
19.1.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

19.1.1. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito da
PREFEITURA.
19.2. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público
ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

PLANO DE TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 - DA ORGANIZAÇÃO
Nome da entidade
Rua
Bairro
Complemento
Estado
Telefone
Celular
E-mail
Site
1.2 – DO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO
Nome completo
CPF
Rua
Bairro
Complemento
Estado
Telefone
E-mail
Cargo
Eleito em

CNPJ
Cidade
CEP

RG
Cidade
CEP
Celular
Vencimento do mandato

1.3 – DADOS BANCARIOS
Banco
Agencia:

Numero da Conta:

1.4 – DIRETORIA
Nome completo

Cargo:

1.5 – CORPO TECNICO
Nome completo

Cargo:

1.6 – CONSELHO FISCAL
Nome completo

Cargo:

2. OUTROS PARTICIPES
2.1 - DA ORGANIZAÇÃO
Nome da entidade
Rua
Bairro
Complemento
Estado
Telefone
E-mail
Site
Qualificação
Esfera administrativa (municipal, estadual ou federal)
2.2 – DO RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO
Nome completo
CPF
Rua
Bairro
Complemento
Estado
Telefone
E-mail
Cargo
Eleito em

CNPJ
Cidade
CEP
Celular

RG
Cidade
CEP
Celular
Vencimento do mandato

2.3 – DADOS BANCARIOS
Banco
Agencia:

Numero da Conta:

19.3.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da Proposta de Plano de
Trabalho apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a
comunicação do fato às Autoridades competentes, inclusive para apuração do
cometimento de eventual crime.

2.4 – DIRETORIA
Nome completo

Cargo:

2.5 – CORPO TECNICO
Nome completo

Cargo:

19.3.2. Caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da
parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou
aplicação das sanções aquelas dispostas no Decreto Municipal nº14.859 /2017.

2.6 – CONSELHO FISCAL
Nome completo

Cargo:

19.3. A OSC Proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento
Público.

19.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das Propostas de Plano de Trabalho
e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão
de inteira responsabilidade das OSC’s Proponentes, não cabendo nenhuma
indenização, remuneração ou apoio por parte da Administração Pública Municipal.
19.5. O presente Edital terá vigência de 30 (TRINTA) dias a contar da data da
publicação da ata contendo o resultado definitivo do Chamamento Público.
Porto Velho, 26 de abril de 2018.
Assinaturas de Secretário da SEMI / SEMA
Assinatura da Comissão de Seleção
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3. DO PROJETO
3.1 – OBJETIVO GERAL
Informar o que se pretende alcançar de forma clara e concisa. A especificação do
objetivo geral deve responder às questões: Para quê? Para Quem?. Deve ser
formulado com vistas à solução de um problema
3.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS
Descrever as ações específicas necessárias para alcançar o objetivo geral. Utilizar
verbos que representem ações específicas e concretas: construir, implantar, adquirir,
contratar, capacitar, instalar, elaborar, montar, editar, confeccionar, produzir, imprimir
etc. Evitar verbos de sentido abstrato, confuso, impreciso: apoiar, colaborar,
fortalecer, contribuir etc. Os objetivos devem ser tangíveis, específicos, concretos,
mensuráveis e atingíveis em um certo período de tempo.
3.3 – JUSTIFICATIVA
Descrever causas e efeitos dos problemas existentes, e como se pretende resolver
e/ou transformar, registrando informações pertinentes: estatísticas, indicadores,
outras caracterizações, etc.
Primar pela clareza e explicitação de elementos que permitam conferir se a ação que
se pretende desenvolver é compatível com as diretrizes gerais para a transferência
voluntária e especificamente com as regras estabelecidas para o programa
selecionado.
Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram à proposição.
Fundamentar a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um
problema ou demanda social específica.
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Informar que o projeto foi apreciado em reunião de Conselho Municipal e ou que está
de acordo com diretrizes por aqueles estabelecidos, se for o caso.
Deixar claro o que se pretende resolver ou transformar e apresentar respostas para
as seguintes perguntas: Qual a importância do problema para a comunidade local?
Quais as alternativas para solução do problema? Por que executar o projeto? Por
que ele deve ser aprovado e implementado? Qual a possível relação do projeto
proposto com atividades semelhantes ou complementares entre projetos que estão
sendo desenvolvidos? Quais os benefícios econômicos, sociais e ambientais a
serem alcançados pela comunidade?
3.4 – PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS
Quantificar (número) e qualificar (descrever) as pessoas a serem beneficiadas, de
fato, com o projeto, e os critérios utilizados para a seleção de beneficiários (diretos e
indiretos).
3.5 – ÀREA DE ABRANGENCIA
Informar qual a dimensão espacial da área de cobertura do projeto, relacionando
atores envolvidos, bairros, ruas etc. Deixar bem claro onde o projeto será
aplicado/realizado.
3.6 – METODOLOGIA
Informar o conjunto dos fundamentos teóricos, as formas, as técnicas e os métodos,
articulados numa sequência lógica, que serão utilizados para executar o projeto.
Descrever o passo a passo do conjunto de procedimentos a serem utilizados para
que os objetivos do projeto sejam atingidos.
3.7 - CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE
TÉCNICA
Discriminar as especialidades profissionais necessárias e específicas existentes e a
serem contratadas para o desenvolvimento das atividades propostas para a
execução do projeto. Especificar o campo de atuação de cada profissional, tempo
mínimo de experiência comprovada, área de formação e o tipo de qualificação a ser
exigida, para o desenvolvimento do objetivo proposto.
3.8 – RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS
Devem estar relacionados com as justificativas e os objetivos específicos. Registrar
os resultados que se espera obter com o projeto e a resposta do projeto aos
problemas ou demandas sociais. Descrever os benefícios e os impactos positivos e
negativos que o projeto trará para a comunidade local: ambientais, econômicos,
sociais, etc.
4. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES
Preencher indicando as obrigações de cada um dos partícipes, quando o projeto for
desenvolvido em rede.
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META 2
ETAPA 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB
TOTAL
Detalhamento de custos por metas e quando possível por etapas, realizar estimativa
detalhada de preços com base em pesquisa fundamentada em informações de
diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações específicas com
fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros órgãos e, em
especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados em setores públicos,
de forma a possibilitar a estimativa mais real possível.
ITEM

DISCRIÇÃO

MATERIAL PERMANENTE
UNID
QUANTIDADE

ITEM

DISCRIÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO
UNID
QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

ITEM

SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
DISCRIÇÃO
UNID
QUANTIDADE VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

5. DETALHAMENTOS DOS CUSTOS

CRONOGRAMA FÍSICO
CRONOGRAMA DE
ACORDO COM AS
METAS E ETAPAS
META 1
ETAPA 1.1
ETAPA 1.2
ETAPA 1.3
ETAPA 1.4

DISCRIÇÃO

DATA INICIAL

DATA FINAL

META 2
ETAPA 2.1
ETAPA 2.2
ETAPA 2.3
ETAPA 2.4

META 3
ETAPA 3.1
ETAPA 3.2
ETAPA 3.3
ETAPA 3.4

Anexar memórias de cálculos e planilhas de custos.
O salário lançado no plano de trabalho é o bruto. Quando do pagamento o prestador do
serviço receberá o valor líquido descontados os encargos, INSS, ISS, IRPF (se for o
caso). A entidade apresentará os recibos de pagamento e os comprovantes dos
recolhimentos dos tributos e contribuições retidos, bem como as guias de recolhimento
dos encargos patronais.

VALOR METAS
VALOR GLOBAL

Cada objetivo específico deve ter uma ou mais metas, que devem estar dimensionadas
conforme indicadores que permitirão evidenciar seu alcance.
Registrar as atividades necessárias para se alcançar o objetivo esperado do projeto.
Para cada meta, registrar, pelo menos, uma etapa, onde serão detalhados os passos
para se chegar ao alcance de cada uma delas. Não juntar em uma mesma etapa
material permanente e de consumo.
CRONOGRAMA FINANCEIRO
META 1

FINANCEIRO

ETAPA 1.1
ITEM

DESCRIÇÃO /
ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANTIDADE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB
TOTAL
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VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Cada parcela de desembolso será associada a, no mínimo, uma meta. Informar os
valores e as datas em que as parcelas do repasse e da contrapartida financeira serão
destinadas à conta da parceria.
Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas
bimestrais, de acordo com a previsão de execução das metas do projeto. Uma mesma
parcela pode estar relacionada a mais de uma meta, bem como uma meta pode
receber várias parcelas.
Repasse
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Soma
Contra Partida
Janeiro
Fevereiro

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meta 1
Meta 2
Meta 3

Meta 4

Total

Meta 1

Meta 4

Total

Meta 2

Meta 3
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Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Soma
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possui tempo mínimo de existência de 05 (cinco) anos, com cadastro ativo no CNPJ
nos termos do inciso I do art. XX do Decreto Municipal nº XX.XXX/20XX, na data de
apresentação da Proposta de Plano de Trabalho, nos casos de OSC celebrante se
houver previsão de atuação em rede no edital;
possui .................... (meses/anos) de experiência prévia, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da
Lei Federal nº 13.019/2014;
possui instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e
segurança, quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos alínea “c” do
inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ou previsão de contratar ou adquirir
com recursos da parceria.

TOTAL
IV.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

a) DESCRIÇÃO

DAS
b)

DESPESAS

RECURSOS
CONCEDE

DA
c)

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

d) META ETAPA

CONTRA
PARTIDA

ANEXO III – Declaração sobre instalações e condições materiais

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei Federal nº
13.019/2014, que a ..............................:

Sub Total
Total Geral = 2 + 3

R$

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

R$

OU

1. Colocar aqui todos os itens de despesa que serão utilizados durante o projeto
2. Alocar os recursos da parceria ou contrapartida em cada item
3. Mensurar, em valores, serviços ou objetos usados pela entidade na execução do
Projeto, este valor não entra na soma geral do projeto.

pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das
metas estabelecidas.

DOS PRAZOS

OU

Período para execução do objeto

07 (sete) meses

O período só passará a contar após a liberação do recurso.
V.

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas,
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens
para tanto, observando-se o disposto no subitem 9.2 alínea “g”.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova
junto ao Governo do Estado de Rondonia, para os efeitos e sob as penas da lei, que
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a
celebração da parceria, na forma deste Plano de Trabalho.
Local e Data
Nome e assinatura do responsável pela organização

10. APROVAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO (parte do setor público)
X
Aprovado
Desaprovo

Local e Data

Assinatura.
ANEXO II – Declaração de Ciência, de Concordância e relativa ao artigo 32, inciso
II e alíneas do Decreto Municipal nº 11. 384/2016
Declaro que a ....................................., sob as penas da lei, se responsabiliza pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção, que está ciente, concorda e atende a todas as disposições,
condições e requisitos previstos no Edital de Chamamento Público nº .........../20....... e
anexos, na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº XX.XXX/20XX, sendo
que:
é regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, e
quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta
Comercial;
possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos
termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, na data de
apresentação da Proposta de Plano de Trabalho;
OU
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Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
ANEXO IV – Declaração da não ocorrência de impedimentos
Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, nos termos do art. 38, § 1º, inciso I,
alínea “h” do Decreto Municipal nº XX.XXX/20XX que a ..........................................:
não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos;
não se submete, tal qual seus Dirigentes, às vedações previstas no art. 39 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014;
está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no
território nacional;
não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
não tem como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente da
Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau;
não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas nas alíneas “a” a “c” do inciso IV do art. 39 da Lei
Federal nº 13.019/2014;
não se encontra submetida aos efeitos de: i) sanções de suspensão de participação
em licitação e/ou impedimento de contratar com a administração; ii) declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; iii) suspensão
temporária da participação em chamamento público; iv) impedimento de celebrar
parceria ou contrato com a Administração Pública Municipal e v) declaração de
inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos; e
não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato
de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de Junho de 1992.
Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO V – Declaração relativa às alíneas “c”, “k”, “l” e “m” do subitem 9.2 do
edital

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PORTARIA Nº 038/2018/GAB/EMDUR

Declaro para os devidos fins, em nome da ............................................., sob as penas
da lei, que:

não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos
repassados, de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o
segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade
não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive
por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério
Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou
respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade;
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e
cargo que ocupa na
OSC

Endereço residencial
telefone e email

Número e órgão
expedidor da Carteira de
Identidade e número do
CPF
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Porto Velho, 30 de abril de 2018.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto
Municipal nº 2.714/I de 05 de fevereiro de 2018, e estatuto desta EMDUR.
RESOLVE:
NOMEAR a senhora ALINE MOREIRA DELFIOL para o cargo em
comissão de Assessora Jurídica desta Empresa de Desenvolvimento Urbano, com
efeitos a partir do dia 01 de maio de 2018.

Dê - se ciência e cumpra-se.
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Diretor Presidente da EMDUR
PORTARIA Nº 039/2018/GAB/EMDUR

Porto Velho, 30 de abril de 2018.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto
Municipal nº 2.714/I de 05 de fevereiro de 2018, e estatuto desta EMDUR.
RESOLVE:
EXONERAR a senhora ALINE MOREIRA DELFIOL do cargo em
comissão de Assessora de Controle Interno desta Empresa de Desenvolvimento
Urbano, com efeitos a partir do dia 01 de maio de 2018.
Dê - se ciência e cumpra-se.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
ANEXO VI – Declaração relativa às alíneas “i” e “j” do subitem 9.2 do edital
Declaro para os devidos fins, em nome da ...................................., sob as penas da lei,
que:
nenhum dos dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados: i) membros do Poder
Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice Prefeito e Secretários
Municipais; ii) membros do Poder Legislativo: Vereadores; iii) membros do Ministério
Público (Procuradores e Promotores).
não incorre nas situações de vedações, previstas nas alienas “a”, “b” e “c” do inciso VII
do art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
..........................................................................................
(ASSINATURA DE TODOS OS DIRIGENTES DA OSC)
ANEXO VII – Declaração de contrapartida de bens e/ou serviços
Declaro, em conformidade com o Edital nº .........../20......., que a
.............................................
dispõe
de
contrapartida,
na
forma
de ..............................................., economicamente mensuráveis, no valor total de
R$ ...................... (..................................), conforme identificados abaixo:
Identificação do
bem e/ou serviço

Valor econômico

Outras informações relevantes

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Diretor Presidente da EMDUR
PORTARIA Nº 040/2018/GAB/EMDUR

Porto Velho, 30 de abril de 2018.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto
Municipal nº 2.714/I de 05 de fevereiro de 2018, e estatuto desta EMDUR.
RESOLVE:
NOMEAR a senhora RENATA TEREZINHA SOUZA DE MORAES
PASCHOAL RODRIGUES para o cargo em comissão de Assessora de Controle
Interno desta Empresa de Desenvolvimento Urbano, com efeitos a partir do dia 01 de
maio de 2018.
Dê - se ciência e cumpra-se.
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Diretor Presidente da EMDUR
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018/DAF/EMDUR
O Diretor Presidente da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
EMDUR, inscrita no CNPJ sob o nº 04.763.223/0001-61, torna pública, a quem possa
interessar, que com base legal no artigo 24, XIII da lei 8.666/1993, nos autos do
Processo Administrativo nº 02.41.00013/2018, foi dispensável a licitação, para a
contratação de jovem aprendiz, conforme as especificações previstas no Termo de
Referência e no Quadro Comparativo, em favor da empresa:

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, inscrita no CNPJ nº
61.600.839/0001-55, no valor de R$ 92.425,17 (noventa e dois mil quatrocentos e vinte
e cinco reais e dezessete centavos).
Porto Velho/RO, 24 de abril de 2018.
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Diretor-Presidente/EMDUR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 005/2018/DAF/EMDUR
PROCESSO Nº: 02.41.00013/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE JOVEM
APRENDIZ.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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Considerando as informações, parecer e demais documentos contidos no
Processo Administrativo nº. 02.41.00013/2018, RATIFICO a dispensa de licitação para
contratar a empresa:

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, inscrita no CNPJ nº
61.600.839/0001-55.
Essa ratificação se fundamenta no caput do artigo 24, XIII, da lei 8.666/1993.
O valor da contratação é de R$ 92.425,17 (noventa e dois mil quatrocentos e vinte e
cinco reais e dezessete centavos), que será pago com Recursos dos Programas:
●
Fonte: 01.10

DOM Nº 5.686
●
●

Porto Velho, 02.05.2018

P. A.: 02.41.15.122.007.2.303 – Administração da Unidade
Elemento de despesa: 33.90.39 – Serviço de Terceiros –
Pessoa Jurídica.
Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.
Porto Velho – RO, 24 de abril de 2018.

Empresa:

M & A VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:

05.543.356/0001-95

Empenho:

Nota de Empenho n. 001338
Programa de Trabalho n. 10.122.0007.2.001 – Unidade
IPAM – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE, Elemento de
Despesa: 3390330000 – Passagens e despesas com
locomoção passagens para o pais.

Valor

R$ 29.695,49 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e
cinco reais e quarenta e nove centavos).

Data da emissão da
Nota de Empenho

25.04.2018

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Diretor-Presidente/EMDUR

IPAM
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DESPESA N. 05/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2017/SUPEL/RO.
Ata de Registro de Preço SRP n. 262/2017
Processo - nº.

34

2046/2017/IPAM

Autue e Publique-se, na forma da Lei.

Objeto da Contratação:

Contratação de empresa especializada prestação de
serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo
os serviços pesquisa, reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de passagem aérea
nacional e internacional para atender o Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Porto Velho-IPAM.

RATIFICO a despesa relativa ao procedimento de contratação por
meio de ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme as disposições da
Lei Federal nº 8.666/93, para custear as despesas do objeto supracitado, conforme
detalhado abaixo:
Empresa:

M & A VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:

05.543.356/0001-95

Empenho:

Nota de Empenho n. 000438
Programa de Trabalho n. 09.122.0007.7.2.001- Unidade
IPAM – Fundo de Previdência Social, Elemento de
Despesa: 3390330000 – Passagens e despesas com
locomoção passagens para o pais.

Porto Velho, 30 de Abril de 2018.
Ivan Furtado de Oliveira
Diretor-Presidente IPAM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXTRATO Nº 09/PG/CMPV/2018 (LEI FEDERAL Nº 8.666/1993)

AUTOS DO PROCESSO Nº 01 00074-000 2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Valor

R$ 170.304,51 (cento e setenta mil, trezentos e quatro
reais e cinquenta e um centavos).

Data da emissão da
Nota de Empenho

EMPRESA CONTRATADA: A. DE C. ANDREOLI PUBLICIDADE.

CNPJ Nº: 22.531.202/0001-00

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 05/2018

25.04.2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE EDITAIS DE
LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM RONDÔNIA (art.24 inciso
Autue e Publique-se, na forma da Lei.

II, da lei nº 8.666/93).

Porto Velho, 30 de Abril de 2018.
Ivan Furtado de Oliveira
Diretor-Presidente IPAM
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DESPESA N. 06/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2017/SUPEL/RO.
Ata de Registro de Preço SRP n. 262/2017
Processo - nº.

ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURÍDICA.

PROGRAMA DE DESPESA: 01.122.010.2.2.001 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

2046/2017/IPAM
VALOR GLOBAL: R$ 38.800,00 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS REAIS).

Objeto da
Contratação:

Contratação de empresa especializada prestação de
serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo os
serviços pesquisa, reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de passagem aérea
nacional e internacional para atender o Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Porto Velho-IPAM.

RATIFICO a despesa relativa ao procedimento de contratação por
meio de ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme as disposições da
Lei Federal nº 8.666/93, para custear as despesas do objeto supracitado, conforme
detalhado abaixo:
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Porto Velho 23 de Abril de 2018.

GIULIANO CAIO SANT’ANA
PROCURADOR GERAL

