
Porto Velho, 22.07.20148 DOE  N° 2503

Secretaria de Saúde

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Processo nº 01-1712.00477-0000/2014

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos
da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo Nº 01-
1712.00477-0000/2014, torna público o Pregão Eletrônico Nº 169/2014/
SUPEL/RO, tendo por objeto Registro de Preços visando eventual aquisição
de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde do Estado de Rondônia,
em favor das empresas, HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 26.921.908/0001-21, vencedora dos itens (1/
19/21), no valor de R$ 166.818,84 (Cento e sessenta e seis mil oitocentos e
dezoito reais e oitenta e quatro centavos), D-HOSP - DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ: 08.076.127/
0001-00,  vencedora dos itens (2/15/27/28) no valor de R$ 228.687,24
(Duzentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos), BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
05.777.772/0001-58, vencedora dos itens (3/5/9/10/11/20/23) no valor de R$
1.027.835,80 (Um milhão vinte e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e
oitenta centavos), RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA., CNPJ:
04.598.413/0003-32, vencedora dos itens: (4/14/17) no valor de R$ 111.789,20
(Cento e onze mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos),
ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA., CNPJ: 04.307.650/0001-35, vencedora dos itens: (6/
7) no valor de R$ 348.722,88 (Trezentos e quarenta e oito mil setecentos e
vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), ELFA MEDICAMENTOS LTDA.,
CNPJ: 09.053.134/0002-26, vencedora do item: (8), no valor de R$ 7.056,00
(Sete mil e cinqüenta e seis reais), EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME., CNPJ: 14.905.502/0001-76, vencedora dos
itens: (12/13/29), no valor de  R$ 317.044,67 (Trezentos e dezessete mil
quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), SOCIBRA
DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ: 84.613.439/0001-80, vencedora dos itens:
(16/18/22) no valor de R$ 27.247,90 (Vinte e sete mil duzentos e quarenta e
sete reais e noventa centavos), EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.,
CNPJ: 05.008.240/0001-56,  vencedora dos itens: (24/26), no valor de R$
4.576.629,48 (Quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil seiscentos e
vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), NORPROD DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 07.803.384/0002-00, vencedora
do item: (25), no valor de R$ 392.863,68 (Trezentos e noventa e dois mil
oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), JANSSEN-
CILAG FARMACÊUTICA LTDA., CNPJ: 51.780.468/0002-68, vencedora do
item: (30) no valor de R$ 27.792,00 (Vinte e sete mil setecentos e noventa e
dois reais),  totalizando o valor de R$ 7.232.487,69 (Sete milhões duzentos e
trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos),
conforme DESPACHO/DELTA/SUPEL/RO, de 15 de julho de 2014, às folhas
1.600/1.604 e DESPACHO/GAB/SUPEL/RO, de 16 de julho de 2014, à folha
1.606. Publique-se.

Porto Velho/RO, 17 de julho de 2014.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 509/GAB/SESAU/2014
Porto Velho, 15 de Julho de 2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei e ainda, nos termos do Decreto nº 10.851, de 29 de dezembro
de 2003, considerando o processo administrativo nº 01-1712-01074-0000/2014

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica concedido a Senhora Sandra Cristine Arca, um Suprimento
de Fundo, a Título de Adiantamento na importância de R$ 2.000,00 (Dois mil
reais), conforme Plano de Aplicação, correndo a despesa por conta do orça-
mento do corrente exercício.

RECURSO
PROG PROJ ATIVID    NOTA DE EMPENHO   ELEM DESP VALOR R$
2034 2882 2014NE01895 3390.30 1.000,00
2034 2882 2014NE01896 3390.39 1.000,00
TOTAL 2.000,00

Artigo 2º - O prazo de aplicação do Suprimento de Fundos de que trata esta
Portaria, obedecerá às disposições do Decreto 10.851/2003, de 29 de dezem-

bro de 2003, Art. 11º - A prestação de contas do adiantamento deverá
ser realizada para o Ordenador de Despesas até o 5° (quinto) dia útil
do mês seguinte ao da realização das despesas.

Artigo 3º - Ao responsável pela aplicação do suprimento caberá fazer
pessoalmente a sua comprovação na forma estabelecida pelo Decreto acima
mencionado.

Artigo 4º - O Serviço de Contabilidade (GC/CGE) efetuará os registros
competentes à caracterização de responsabilidade do agente e as conferên-
cias da documentação comprobatórias da aplicação dos recursos.

Suprido(a)SANDRA CRISTINE ARCA
CPF: 099.347.198-60
Lotação:CAPS /SESAU

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

IPERON

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 002/GAB/IPERON, DE 16 DE JULHO DE 2014.

Instituir Prêmio.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decre-
to de 06 de janeiro de 2014;

CONSIDERANDO as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

CONSIDERANDO a importância da valorização e do reconhecimento profissi-
onal dos Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPERON, pelo desem-
penho efetivo de suas funções, como base de sustentação das decisões toma-
das pelo Regime Próprio de Previdência Social de Rondônia;

CONSIDERANDO a necessidade de identificar, destacar e valorizar os Mem-
bros dos Conselhos comprometidos com a excelência na prestação dos servi-
ços públicos aos servidores do Estado de Rondônia; e

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar uma uniformização de procedi-
mentos para a concessão de referências elogiosas aos Membros dos Conselhos
de Administração e Fiscal do IPERON;

RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Prêmio amigo do iperon, a ser concedido pelo Instituto de

Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, aos Membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal do IPERON, que se destacaram pela forma
responsável, compromissada, efetiva e colaborativa para discutir assuntos, ações
e promover deliberações importantes à administração com foco no crescimento
do Instituto.

Art. 2º. Para fazer jus ao Prêmio amigo do iperon, o Membro do Conselho
deverá cumprir os seguintes critérios:

a) Cumprimento integral do Mandato como titular;
b) Participação efetiva (e” a 90% das reuniões anuais).

Art. 3º. O prêmio será conferido pela Presidência e Diretores do IPERON e
consistirá na concessão da placa de homenagem contendo o logo do Instituto.

Art. 4º. A entrega do prêmio será realizada em sessão solene convocada
pelo(a) Presidente do Instituto de Previdência, de acordo com o encerramento de
mandatos dos Membros dos Conselhos do IPERON que tenham cumprido os
critérios estabelecidos no Art. 2º.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON


