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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 003/GAB/IPERON,
DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.

Definir critérios para fruição de Licença Prêmio.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Decreto 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 existência do direito a Li-
cença-Prêmio no artigo 123 e seguintes da Lei
Complementar Estadual nº 68/1992;

CONSIDERANDO diversos precedentes judici-
ais, em especial Recurso Ordinário em MS Nº 8.659
- MG (1997/0044553-4), que considera legal a re-
gulamentação de condições para a concessão do
direito a Licença Prêmio;

CONSIDERANDO a necessidade de envidar es-
forços para organização da Administração Públi-
ca, primando pela sua eficiência e de definir crité-
rios para concessão de licença prêmio dos servi-
dores desta Autarquia Estadual;

RESOLVE:

Art. 1ª. Regulamentar os procedimentos neces-
sários à concessão de Licença-Prêmio por Assi-
duidade dos servidores do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia.

Art . 2º. Após completar o quinquênio
ininterrupto de efetivo exercício, o servidor efeti-
vo deverá protocolizar requerimento endereçado
ao Presidente do IPERON, que, após autuação,
instrução e parecer jurídico, deliberará sobre a
concessão do direito ao servidor.

Art. 3º. A concessão da licença-prêmio deverá
observar o cumprimento dos seguintes requisitos:

I – Protocolização de requerimento, com prazo
mínimo de 60 (sessenta) dias da data pretendida
para fruição;

II - Sua concessão pela autoridade competen-
tes obedecida à escala organizada de acordo com
a conveniência do serviço;

III - Cada período de gozo de licença-prêmio
regulamentar não poderá exceder a 01 (um) mês.
Sendo que o intervalo entre dois períodos de gozo
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses;

IV - Publicação prévia do ato de concessão do
benefício.

Art. 4º. O contingente de servidores em gozo
de licença-prêmio não poderá exceder a 1/3 (um
terço) por mês do total de servidores lotados na
respectiva unidade administrativa do órgão ou
entidade, conforme ordena artigo 126 da Lei Com-
plementar Estadual nº 68/1992.

Art. 5º. O gozo da Licença-Prêmio por Assidui-
dade somente poderá ser suspenso por motivo de
calamidade pública, comoção interna, convoca-
ção para o júri, serviço militar ou eleitoral, ou por
necessidade da Administração, decorrente de fato
superveniente, impossível de ser previsto no iní-
c io do afastamento ou de consequências
imprevisíveis.

§ 1º Uma vez formalizada a suspensão da licen-
ça, na forma prevista no caput deste artigo, deverá
a chefia imediata proceder ao controle do período
remanescente, com o devido registro na folha de
frequência do servidor, cabendo à Diretoria Admi-
nistrativa e Financeira – DAF/IPERON providenciar
elaboração e publicação do ato de suspensão.

§ 2º O período de licença restante será goza-
do imediatamente após cessado o fato gerador da
suspensão, vedado o seu parcelamento.

Art. 6º. Autorizado o gozo da licença e marcada
a data, esta poderá, caso haja concomitância, ser
adiada em razão de:

I – licença para tratamento da própria saúde;
II – licença para tratamento da saúde de pes-

soa da família;
III – licença à gestante e à adotante;
IV – licença-paternidade; e
V – ausência ao serviço, por oito dias, em ra-

zão de:
a) casamento; e
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais,

madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob
a guarda ou tutela e irmãos.

Art. 7º. Nos casos de aposentadoria, exone-
ração ou demissão, será devida indenização rela-
tiva aos períodos de Licença-Prêmio por Assidui-
dade adquiridos e não usufruídos.

Art. 8º. Havendo indeferimento do pedido de
gozo de Licença-Prêmio por Assiduidade, a che-
fia imediata, por meio do gestor superior da Unida-
de, se manifestará e se requerido pelo servidor,
submetendo o caso à Presidência para f ins de
deliberação sobre a possibilidade de indenização
proporcional ao período de licença pleiteada, ob-
servada a necessidade dos serviços, interesse,
oportunidade e conveniência da Administração e
disponibilidade de recursos para cobertura da
correspondente despesa, nos termos da Lei.

Art. 9º. As situações não previstas nesta Re-
solução serão objeto de análise e decisão da Pre-
sidência do Instituto em conjunto com a Procura-
doria Geral/PROGER/IPERON.

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/GAB/
IPERON, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

Definir critérios para fruição de Férias.

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

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

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 98 e
110 a 115 da Lei Complementar n.68/1992, que
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Rondônia, das
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais,
e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar
os procedimentos administrativos relativos a con-
cessão de férias aos servidores do IPERON;

CONSIDERANDO a necessidade de acompa-
nhar os afastamentos dos servidores em decor-
rência da concessão de férias, de modo a não
prejudicar as atividades normais do IPERON, bem
como o pagamento das vantagens pecuniárias
delas decorrentes;

RESOLVE:

Art. 1º A concessão, o gozo e o pagamento
das vantagens pecuniárias decorrentes das féri-
as dos servidores do IPERON, observarão o dis-
posto nesta Resolução.

CAPÍTULO I
DO DIREITO E DA CONCESSÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 2º O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de
férias a cada exercício.

§ 1º Somente após o primeiro ano de efetivo
exercício, o servidor adquirirá direito a férias, as
quais corresponderão ao ano em que se comple-
tar esse período, inic iando-se novo período
concessivo a partir de 1º de janeiro, consideran-
do-se cada exercício como o ano civil.

§ 2º É vedada a concessão de férias superio-
res a 30 (trinta) dias por ano, com exceção dos
casos previstos em lei específica.

Art. 3º O período concessivo será de dois anos,
de modo que os servidores possam acumular no
máximo 2 (dois) períodos de férias.

Art. 4º É vedado levar à conta das férias qual-
quer falta ao trabalho.

Art. 5º Durante o período de fruição das férias
o servidor não poderá participar de eventos de
capacitação.

Art. 6º Será suspensa a contagem do efetivo
exercício, para os fins de férias, do servidor que se
afastar do cargo em virtude de licença sem remune-
ração, a partir da data de início da licença, cuja con-
tagem será retomada a partir da data de retorno até
completar 12 meses de efetivo exercício.

§ 1º O servidor que estiver de licença médica
não poderá interrompê-la para fruição de férias;

Seção II
Do período de gozo das férias

Art. 7º Observada a necessidade de funcio-
namento permanente de todas as unidades, o gozo
das férias deverá ocorrer dentro do exercício
correspondente, podendo ser 30 (trinta) dias con-
secutivos ou dividido e no mínimo de 10 (dez) dias.

§ 1º Os servidores integrantes de uma mesma
família poderão usufruir férias no mesmo período,
desde que assim requeiram e não haja prejuízo
das atividades nas respectivas unidades de lota-
ção.

§ 2º As férias dos servidores que tenham fi-
lhos em idade escolar, até o ensino médio, serão
concedidas, preferencialmente, no período das
férias escolares, cabendo ao servidor providen-
ciar a devida comprovação e anexá-la ao formu-
lário para elaboração da escala de férias.

Art. 8º O período de gozo de férias será mar-
cado pelo servidor, mediante anuência da chefia
imediata, com data de início, preferencialmente,
para o primeiro dia útil do mês desejado, vedada a
indicação para gozo oportuno.

Parágrafo Único. A definição do período de fé-
rias dos membros das Comissões Permanentes
de Sindicância e de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, assim como a sua alteração, depende de
anuência da Presidência do IPERON.
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Art. 9º O período de gozo das férias poderá, a
critério da Administração, constituir extensão de
licenças, recesso ou folgas compensatórias.

Seção III
Da elaboração e da aprovação da escala

de férias

Art. 10º As férias obedecerão à Escala Anual a ser
elaborada pela Gerência de Administração e Recursos
Humanos – GARH/DAF/IPERON, que deverá ser previ-
amente validada pelos superiores hierárquicos do ser-
vidor e aprovada pelo Presidente do IPERON.

§ 1º A Escala Anual de Férias será elaborada
com base nos elementos constantes nos assen-
tamentos funcionais do servidor e em formulário
próprio a ser fornecido pela DAF, até o dia 5 (cin-
co) do mês de novembro de cada ano.

§ 2º No formulário de férias constarão infor-
mações sobre as férias a que terá direito o servi-
dor no ano seguinte e outros dados necessários
à fixação do período em que serão usufruídas.

§ 3º O formulário será preenchido e devolvido
a GARH/DAF/IPERON até o dia 15 (quinze) de no-
vembro para elaboração da Escala Anual de Féri-
as, firmado pela chefia imediata e pelo servidor,
com a anuência do gestor superior da Unidade.

Art. 11º Na elaboração da Escala Anual de Fé-
rias será observado, pelo superior imediato e pela
GARH/DAF/IPERON, o número de servidores que
gozarão férias simultaneamente, no intuito de não
prejudicar o andamento das atividades no IPERON;
deverá ser observado o limite máximo de servido-
res em gozo simultâneo de férias, que não poderá
ultrapassar 1/3 (um terço) da lotação da respec-
tiva Unidade Setorial.

Art. 12º A Escala Anual de Férias elaborada no
mês de novembro, deverá ser publicada no Diário
Oficial do Estado até 30 de novembro, por ato do
Presidente do IPERON, ou por delegação deste,
para gozo no exercício seguinte.

§ 1º Cabe à GARH/DAF/IPERON adotar as pro-
vidências para publicação da escala de férias no
prazo determinado no caput deste artigo.

Art. 13. O servidor que não constar na escala
de férias publicada deverá requerer sua inclusão,
por meio da chefia imediata, indicando o período
de gozo, com antecedência mínima de 60 (ses-
senta) dias da data marcada para fruição das fé-
rias.

Seção IV
Das alterações na escala de férias

Art. 14. A alteração da escala de férias poderá
ocorrer por interesse do servidor ou por necessi-
dade da Administração.

Art. 15. O pedido de alteração por interesse do
servidor obedecerá aos seguintes critérios:

I - inexistência de pedido de parcelamento;
II - anuência da chefia imediata; e
III – formalização de requerimento endereçado

à Presidência do IPERON, com antecedência míni-
ma de 60 (sessenta) dias, a contar:

a) no caso de adiamento, da data do início das
férias previamente deferidas; e

b) no caso de antecipação, da data de início do
novo período pretendido.

Art. 16. Poderão ser adiadas ou antecipadas
as férias do servidor definidas na escala
publicada, sem observância do prazo previsto no
artigo 15, III, nas seguintes hipóteses:

I – licença para tratamento da própria saúde;
II – licença para tratamento da saúde de pes-

soa da família;
III – licença à gestante e à adotante;
IV – licença-paternidade; e
V – ausência ao serviço, por oito dias, em ra-

zão de:
a) casamento; e
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais,

madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob
guarda ou tutela e irmãos.

Art. 17. A alteração da escala de férias por ne-
cessidade da Administração será procedida medi-
ante justificativa da impossibilidade de afastamen-
to apresentada pela chefia imediata ao Presidente
do IPERON, na qual será indicado o novo período
de fruição, com ciência do servidor e anuência do
gestor superior da unidade de lotação.

Art. 18. A movimentação de servidores entre as
unidades do IPERON não produzirá alteração na
escala de férias, salvo por necessidade de serviço.

Seção V
Do parcelamento

Art. 19. As férias poderão ser parceladas em
até 3 (três) períodos, de no mínimo 10 (dez) dias
cada, desde que assim requerido, quando da ela-
boração da escala de férias anual.

§ 1º O parcelamento do período de férias de
que trata este artigo será contado em dias corri-
dos e poderá ocorrer da seguinte forma:

I – 3 (três) períodos de 10(dez) dias;
II – 2 (dois) períodos de 15 (quinze) dias;
III – 1 (um) período de 10 (dez) dias e outro

período de 20 (vinte) dias; e
IV – 2 (dois) períodos de 10 (dez) dias, no

caso de conversão de 10 (dez) dias em pecúnia.
§ 2º Na hipótese de parcelamento de férias,

estas deverão ser usufruídas dentro do período
concessivo correspondente, ressalvada a acu-
mulação prevista no artigo 20 desta Resolução.

Seção VI
Da acumulação

Art. 20. É vedada a acumulação de férias, sal-
vo por necessidade de serviço, por no máximo 2
(dois) períodos.

Parágrafo Único. Os servidores que tenham
acumulado dois períodos serão colocados com-
pulsoriamente em gozo de férias no último mês do
quarto exercício, por ato do Presidente do IPERON
ou por delegação deste.

Seção VII
Da suspensão

Art. 21. As férias somente poderão ser
suspensas por motivo de calamidade pública, co-
moção interna, convocação para o júri, serviço
militar ou eleitoral, ou por necessidade da Admi-
nistração, decorrente de fato superveniente, im-
possível de ser previsto no início do afastamento.

§ 1º Uma vez formalizada a suspensão das
férias, na forma prevista no caput deste artigo,
não haverá devolução da respectiva remunera-
ção, devendo a chefia imediata e a GARH/DAF/
IPERON procederem ao controle do período rema-
nescente de férias, com o devido registro na folha
de frequência do servidor e nos seus assentos
funcionais.

§ 2º Não será iniciado o gozo de novo período
de férias sem que tenha sido usufruído o saldo de
dias remanescentes do período suspenso.

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS

Seção I

Da remuneração do período de férias e
do abono pecuniário

Art. 22. A remuneração das férias será cor-
respondente à remuneração do período de gozo,
tomando-se por base a situação funcional no res-
pectivo período, inclusive quando se tratar de
gozo de férias remanescentes de interrupção.

Parágrafo Único. A gratificação de produtivida-
de integrará a remuneração das férias, calculada
com base na pontuação homologada ao servidor
para o mês precedente ao da fruição, quando fé-
rias integrais, e ao mês antecedente a cada par-
cela, quando parceladas.

Art. 23. Por ocasião das férias, independente
de solicitação, será pago adicional de 1/3 (um ter-
ço), calculado sobre a remuneração do período
de gozo, excluídas da base de cálculo as verbas
mensais de caráter indenizatório.

Art. 24. É facultado ao servidor converter 1/3
(um terço) do período de férias em abono
pecuniário.

§ 1º A conversão das férias em abono
pecuniário será autorizada pelo Presidente do
IPERON, ou por delegação deste, observando-se
o interesse, a necessidade da Administração e os
seguintes critérios:

I – disponibilidade orçamentária; e
II – requerimento protocolizado no IPERON, no

prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores ao
gozo das férias.

§ 2º No cálculo do abono será considerado o
valor do adicional de 1/3 de férias.

Art. 25. O adicional de 1/3 (um terço) de férias
e o abono pecuniário serão pagos na folha de
pagamento precedente ao mês das férias.

§ 1º No caso de parcelamento, as vantagens
pecuniárias previstas no caput serão pagas de
forma integral no mês precedente ao gozo da pri-
meira parcela.

§ 2º Havendo reajuste, revisão ou qualquer
acréscimo ou decréscimo na remuneração do
servidor durante o gozo de férias, serão obser-
vadas as seguintes regras:

I – no caso de férias marcadas para período
que abranja mais de um mês, as vantagens
pecuniárias de que tratam os artigos 23 e 24 se-
rão devidas proporcionalmente a partir da data em
que vigorou o acréscimo ou decréscimo; e

II – não havendo possibilidade de inclusão de
reajuste, vantagem ou decréscimo no prazo esta-
belecido no caput, o ajuste será realizado no pa-
gamento do mês subsequente.

Art. 26. Nas hipóteses previstas nos artigos
16 e 21, em que já tenham sido pagas as vanta-
gens pecuniárias decorrentes das férias, não
haverá ressarcimento, sendo o valor ajustado à
situação funcional do período de gozo, se diversa
da época da concessão.

Art. 27. A alteração na escala de férias, no
período de até 30 (trinta) dias antecedentes ao
fechamento da respectiva folha de pagamento,
implica a suspensão do pagamento das vanta-
gens pecuniárias previstas nos artigos 23 e 24.

Parágrafo Único. As devoluções dos valores
percebidos a título de antecipação de férias, de-
correntes de alterações que não se enquadrem
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nas hipóteses previstas nos artigos 16 e 21, se-
rão efetuadas em parcela única, aplicando-se atu-
alização monetária.

Art. 28. Ao servidor que for aposentado, exo-
nerado do cargo efetivo ou cargo em comissão,
ou dispensado da função comissionada, e já tiver
usufruído as férias relativas ao mesmo exercício,
será imputada responsabilidade pela devolução
aos cofres públicos da importância recebida, cor-
respondente aos meses restantes do ano.

Seção II
Da Indenização

Art. 29. Nos casos de aposentadoria, exone-
ração, demissão ou destituição de cargo em co-
missão será devida indenização relativa ao perío-
do das férias não usufruídas, acrescidas do res-
pectivo adicional de férias, observada a data de
posse no cargo.

Parágrafo Único. A indenização de que trata
este artigo também é devida aos dependentes de
servidor falecido.

Art . 30. A indenização, na hipótese de
parcelamento de férias, será calculada na pro-
porção dos dias de férias não gozados.

CAPÍTULO III
Disposições finais

Art. 31. As disposições contidas nesta Reso-
lução aplicam-se, no que couber, aos servidores
cedidos e aos lotados provisoriamente, cabendo
à  GARH/DAF/IPERON  as  providências  que  se  fi-
zerem necessárias no órgão de origem.

Art. 32. O ato de cedência de servidores do
IPERON para prestar serviço a outros órgãos de-
verá mencionar que o órgão cessionário é res-
ponsável, enquanto durar a cedência, pelo con-
trole e concessão de férias ao respectivo servi-
dor, comunicando ao órgão de origem todas as
ocorrências.

Art. 33. Os servidores com 2 (dois) ou mais
períodos de férias acumulados antes da vigência
desta Resolução deverão usufruí-las, no prazo
máximo de 2 (dois) ano a contar da data de entra-
da em vigor desta Resolução.

Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos
pela Diretoria Administrativa e Financeira, median-
te expressa delegação da Presidência do IPERON.

Art. 35. Esta Resolução entra em vigor a con-
tar desta data.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

AVISO DE INEXIGIBILIDADE

 A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
RONDÔNIA – IPERON torna público a quem possa
interessar, que nos termos do Art. 25, inciso II da
Lei nº. 8.666/93 nos autos do Processo
Administrativo n° 01-2220/02126/2014, foi
Inexigível a licitação, objetivando a participação
no Curso de Indicadores de Desempenho
Organizacional, em favor do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA -
(IDEMP), inscrito no CNPJ 00.278.452/00001-30,

no valor de R$ 4.738,00 (quatro mil setecentos e
trinta e oito reais) conforme INFORMAÇÃO nº 277/
PGE/IPERON/2014, de 10.10.2014, acostado às fls.
22/26 dos autos em epígrafe. Porto Velho (RO), 10
de outubro de 2014.

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente do IPERON

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a despesa no valor total de R$
4.738,00 (quatro mil setecentos e trinta e oito
reais), conforme INFORMAÇÃO nº 277/PGE/
IPERON/2014, de acordo com o com fundamento
no art. 25, inciso II, da Lei Nº. 8.666/93. Porto Velho
(RO), 10 de outubro de 2014.

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente do IPERON

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - IPERON torna público a quem possa
interessar, que nos termos do art. 24, inciso II, da
Lei Federal nº. 8.666/93, nos autos do Processo
Administrativo n° 01-2220/01847/2014, foi
dispensada a licitação, objetivando a aquisição de
Reatores e Lâmpadas, para atender as
necessidades do IPERON, realizada em favor da
EDIMAQ EMPRESA DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA, inscrito no
CNPJ 04.774.824/0001-70, no valor de R$ 1.250,00
(hum mil duzentos e cinquenta reais), conforme
INFORMAÇÃO Nº 1839/PGE/IPERON/2014, de
28.07.2014, acostado às fls. 31/36 dos autos em
epígrafe. Porto Velho (RO), 03 de novembro de 2014.

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente do IPERON

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a despesa no valor total de R$
1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais),
conforme INFORMAÇÃO Nº 1839/PGE/IPERON/
2014, de acordo com o disposto no art. 24, inciso
II, da Lei Federal nº 8.666/93. Porto Velho (RO), 03
de novembro de 2014.

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente do IPERON

CAERD

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2014-CAERD.
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA-CAERD.
CONTRATADA: CENTRAL POSTO POLEGATO &
SOUZA LTDA.
OBJETO: O Fornecimento de combustível para
atender aos veículos em operação da Superint.
Regional Rio Jamari por um período de 06 (seis)
meses conforme especif icações  contidas no
Termo de Referencia do edital.
DO VALOR: R$ 22.975,08 (vinte e dois mil nove-
centos e setenta e cinco reais e oito centavos).
DO PRAZO: 06 (seis) meses.
ELEMENTO DE DESPESAS: 412.102.222 – Com-
bustíveis e Lubrificantes.
DO FORO: Comarca de Porto Velho/RO.
DATA DA ASSINATURA: 17  junho de  2014.
ASSINAM: Luciano Walerio Lopes Carvalho – Di-
retor  Presidente Interino/CAERD.
Patrícia Ferreira Rolim – Dir. Administrativa e Fi-
nanceira Interina/CAERD.
Mauro Berberian – Dir. Técnico Operacional-
CAERD.

Walmir Bernardo de Brito – Diretor Comercial de
Negócios/CAERD.
Clery Neusa Brunholi – Presidente da Comissão
de Registro de Preços
Francisco Carlos Polegato – Representante Le-
gal/Contratado.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 057/2012.
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
RONDONIA - CAERD
CONTRATADA: D.D.D. COM ÉRCIO E
REPRESENTAÇOES LTDA-ME.
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo
é a prorrogação por mais 12 (doze) meses da
vigência do contrato n.º 057/2010, originalmente
celebrado entre as partes em 20 de julho de 2010,
a partir de 19 de agosto de 2014, sofrem altera-
ções as cláusulas Terceira (do valor do contrato)
e Quinta (Prazo de Vigência) do contrato origina-
riamente firmado.
Cláusula Segunda: O valor do presente contra-
to passa a ser o correspondente a R$ 190.785,00
(Cento e noventa  mil, setecentos e oitenta e cinco
reais), haja vista a prorrogação do contrato por
mais 12 (doze) meses, a qual corresponde ao
valor R$ 38.157,00 (Trinta e oito mil, cento e cin-
qüenta e sete reais), consoante o disposto no art.
57, II, Lei 8.666/93.
Cláusula Terceira: Os recursos destinados ao
pagamento deste contrato são provenientes de
Recursos Orçamentários da CAERD, exercício
2014, elemento de despesa 413.111.375 –
Plástificação e encadernação, instaurado através
do processo administrativo nº 0249/2010.
Clausula quarta: Permanecem inalteradas as
demais condições e cláusulas do contrato origi-
nário celebrados em 20 de julho de 2010, não
modificadas por este instrumento, declarando-se
nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem justas e acordadas, as partes firmam
o presente termo em quatro vias de igual teor e for-
ma, na presença das testemunhas que assinam
Porto Velho-RO, 14 de agosto  de 2014.
ASSINAM:  Iacira Terezinha Rodrigues de Azamor
– Dir. Presidente /CAERD
Luciano Walério Lopes Carvalho – Diretor Adm. e
Financeiro/CAERD
Mauro Berberian – Diretor Técnico Operacional/
CAERD

Walmir Bernardo de Brito – Diretor Comercial de
Negócios/CAERD

Roberto José da Silva – Representante Legal/
Contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia -
CAERD torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi HOMOLOGADO a ADJUDICA-
ÇÃO do procedimento licitatório, com no art. 43,
inciso VI da Lei de nº 8.666/93, em favor da em-
presa abaixo discriminada: Ref.: Pregão Eletrô-
nico n. 040/2014. Proc. Admin.: 640/2014.: Re-
gistro de preços para aquisição de materiais a
serem utilizados na recuperação de bombas e
outros equipamentos na oficina eletromecânica,
conforme especif icação completa do Termo de
Referência – Anexo I deste Edital.

Favorecido: MAXFER METAIS LTDA.

Lote vencido: I a XI
Prazo de
entrega:

Conforme o Edital

Valor Total: R$ 74.740,00 (setenta e
quatro mil e setecentos e
quarenta reais).

Porto Velho, 04 de Novembro de 2014.
IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR

Diretora Presidente


