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EXTRATO N° 430

1º TACNT Nº 281/PGE-2014

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA,
ATRAVÉS DO SEPOG

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO A
PESQUISA CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E
TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA-IPRO CNPJ/MF Nº
11.706.139/0001-71
REPRESENTANTE: NAYARA SILVA COURA

OBJETO: As partes aceitam de comum acordo
reduzir o valor global do contrato inicialmente
ajustado, que passa a ser exatamente de R$
204.209,79 (Duzentos e quatro mil, duzentos e
nove reais e setenta e nove centavos).
§ 1. A modificação dos valores de que trata esta
cláusula terá efeito retroativo, valendo entre as
partes a parti da assinatura do contrato.
Fica autorizada a prorrogação do prazo de vigência
do Contrato entre as partes, por mais 12 (doze)
meses, a contar de 10/01/2016, prosseguindo os
trabalhos do contrato n° 281/PGE-2014, a cargo
da fundação, nas mesmas condições
estabelecidas.

PROCESSO: 01.1301.00115—0000/2012
VIGÊNCIA: 12 meses
DA COMARCA: Porto Velho
DATA DE ASSINATURA: 02.02.2016

ASSINAM:
- IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMÓR –
Diretora Presidente da CAERD / Gestora de
Contratos do PAC / Saneamento / RO
- NAYARA SILVA COURA – Diretora Executiva no
Exercício da Presidência

EXTRATO N° 431

1º TACNT Nº 034/PGE-2015

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA,
ATRAVÉS DO SEDAM

CONTRATADA: A EMPRESA RECUPERAR
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR
CONDICIONADO LTDA
CNPJ/MF Nº 84.552.892/0001-23
REPRESENTANTE: DIRCEU NEVES PAULINO

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato entre as partes, por mais 12 (doze) meses,
a contar de 03.03.2016, a fim de que a contratada
permaneça disponibilizando os mesmos serviços,
em atendimento a SEDAM.

DA DESPESA: PROGRAMA DE TRABALHO:
1801118542123227090000 - Fonte de Recursos:
020500000 - Elemento de Despesa: 339039.

PROCESSO: 01.1811.01078-0000/2014
VIGÊNCIA: 12 meses
DA COMARCA: Porto Velho
DATA DE ASSINATURA: 27.01.2016

ASSINAM:
- VILSON DE SALLES MACHADO – Secretário de
Estado / SEDAM
- DIRCEU NEVES PAULINO – Sócio Gerente /
Contratada

EXTRATO N° 432

2º TACNT Nº 370/PGE-2014
CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA,
ATRAVÉS DO SEPOG

CONTRATADA: LAGHI ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF Nº 01.057.727/0001-78
REPRESENTANTE: JOSÉ LUIS VIDAL LAGHI

OBJETO: Fica autorizada a prorrogação do prazo
de vigência do Contrato entre as partes, por mais
90 (noventa) dias, a contar de 19.03.2016,
prosseguindo os trabalhos de realização das
obras do sistema de abastecimento de água no
Município de Porto Velho-RO, a cargo da empresa,
nas mesmas condições estabelecidas.

PROCESSO: 01.1301.00185—0000/2014
VIGÊNCIA: 90 dias
DA COMARCA: Porto Velho
DATA DE ASSINATURA: 17.02.2016

ASSINAM:
- IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMÓR –
Diretora Presidente da CAERD / Gestora de
Contratos do PAC / Saneamento / RO
- JOSÉ LUIS VIDAL LAGHI – Representante /
Contratada

EXTRATO N° 433

7º TACNT Nº 011/PGE-2014

PROCESSO Nº 01.1115.00003-0000/2013
CONTRATANTE: SEPOG
CONTRATADA: TECON PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
ASSUNTO: Correção no Contrato

Considerando o erro apontado pela fiscalização
da Engenharia responsável, no despacho de fl.
3801/3802 e novas planilhas de fls. 3803/3806,
onde se detectou divergências nos valores
alocados na elaboração do 7º Termo Aditivo ao
contrato n° 011/PGE-2014, resolvem alterar na
seguinte forma:

Onde se lê ao Contrato n° 011/PGE-2014, na
Cláusula Primeira:

Cláusula Primeira - O objeto do presente termo
aditivo consiste no acréscimo e supressão de
serviços, prestados pela Contratada, nas obras
de construção de uma Unidade Integrada de
Segurança Pública UNISP, no município de
Machadinho de Oeste/RO, cujo valor máximo
acrescido será R$ 166.994,59 (cento e sessenta
e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e
cinquenta e nove centavos), correspondente
8,91% do valor global do Contrato, e o valor
suprimido será R$ 255.634,87 (duzentos e
cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro

reais e oitenta e sete centavos), correspondente
a 13,61 %. Este contrato depois das devidas
alterações o novo valor passa a ser de R$
1.785.256,86 (um milhão, setecentos e oitenta e
cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta
e seis centavos), constante na planilha de fis.
3745/3761.

Leia-se:

Cláusula Primeira - O objeto do presente termo
aditivo consiste no acréscimo e supressão de
serviços, prestados pela Contratada, nas obras
de construção da Unidade Integrada de Segurança
Pública UNISP, no município de Machadinho de
Oeste/RO, cujo valor máximo acrescido será R$
166.994,59 (cento e sessenta e seis mil,
novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta
e nove centavos), correspondente 8,91% do valor
global do Contrato, e o valor suprimido será R$
264.528,19 (duzentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e vinte e oito reais e dezenove
centavos), correspondente a 14,12%. Este
contrato depois das devidas alterações o novo
valor passa a ser de R$ 1.776.365,64 (um milhão,
setecentos e setenta e seis mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos), constante na planilha de fis. 3803/3806.

Porto Velho-RO, 26 de fevereiro de 2016.

ASSINA:
- LEONARDO FALCÃO RIBEIRO – Procurador do
Estado

 Fundação Rondônia

RESULTADO DA CHAMADA 02/2014 – PRO-
GRAMA PARA JOVENS PESQUISADORES -
PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS – PPP/

FAPERO/CNPq

A Fundação Rondônia (FAPERO) torna
público o resultado classificatório referente à
CHAMADA 02/2014 – PROGRAMA PARA JO-
VENS PESQUISADORES, PROGRAMA PRIMEI-
ROS PROJETOS (PPP/FAPERO/CNPq). Confor-
me o item 1.4. Recursos Financeiros, do Regula-
mento da Chamada 02/2014, e de acordo com a
disponibilidade financeira dos partícipes, dezesseis
(16) projetos foram recomendados como priori-
dade 1 (P1) para a contratação nos próximos 45
(quarenta e c inco) dias pelo Proponente/
beneficiário. A FAPERO informa que: (1) o recurso
liberado até o momento, trata-se apenas de Cus-
teio (devendo ser utilizado exclusivamente
nesta rubrica), e que o CNPq ainda não informou
quando será liberado o recurso para investimen-
tos (Capital); (2) os projetos recomendados como
prioridade 2 (P2) encontram-se na suplência,
podendo ser contratados de acordo com novas
liberações financeiras dos partícipes na referida
Chamada e/ou a não contratação de pesquisado-
res em P1.
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Nome Título do projeto Classificação 
Quintino Moura Dias 

Júnior  
 

Estudo do efeito da saliva e hemolinfa de Anblyomma cajennense (Acari: 
ixodidae) sobre a atividade locomotora e perfil hemocitário de mosquitos 

Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 
 

1° -  
RCCO15 

 

Maisa da Silva Araújo 
 

Criação, Colonização e infecção de Espécies de Anopheles de Interesse 
Médico em condições de laboratório 

 

2° -  
RCCO15 

 
Roberto Nicolete 

 
Toxinas de Bothrops jararacussu encapsuladas em lipossomos como terapia 

alternativa para leishmaniose cutânea: Estudos de caracterização e 
aplicação biológica 

 

3° -  
RCCO15 

 

Ilka de Oliveira Mota 
 

Representações Imaginárias de Gêneros em textos Humorísticos sobre os 
Rondonienses  

 

4° -  
RCCO15 

 
Fernando Berton 

Zanchi 
 

Prospecção e avaliação de interação de biomoléculas contra alvos 
enzimáticos da malária auxiliados por bioinformática  

 

5° -  RCCO15 
 

Emerson da Silva 
Ribeiro  

 

Estado da arte da pesquisa em educação matemática de jovens e adultos: 
um estudo das teses e dissertações produzidos no Brasil entre 1985 e 2015 

 

6° -  RCCO15 
 
 

Anderson Cristian 
Bergamin  

 

Recuperação de pastagem degradada utilizando a descompactação 
biológica e mecânica do solo na amazônia ocidental 

 

7° -  RCCO15 
 
 

Genimar Rebouças 
Julião  

 

Detecção de arbovírus em mosquitos (Diptera: culicidae) capturados em 
localidades sob influência da usina Hidrelétrica de Jirau, Rondônia, Brasil 

 

8° -  RCCO30 
 

Leandro Soares 
Moreira Dill 

 

Biosprospecção de compostos antiparasíticos a partir da biodiversidade de 
sementes amazônicas por ressonância plasmônica de superfície 

 

9° -  RCCO30 
 

Soraya dos Santos 
Pereira  

 

Desenvolvimento de biossensores utilizando nanocorpos de camelídeos para 
diagnóstico de hantavírus 

 

10° - RCCO30 
 

Sulamita da Silva 
Setubal 

 

Papel dos neutrófilos na resposta inflamatória induzida por FLA2s isoladas do 
veneno da serpente Bothrops atrox 

 

11° - RCCO30 
 

Maria Madalena Aguiar 
Cavalcante 

 

Hidrelétricas e comunidades ribeirinhas no alto rio madeira-RO: Uma análise 
sobre a capacidade de resiliência das comunidades reassentadas 

 

12° - RCCO30 
 

Deyvison de Lima 
Oliveira 

 

Valor de negócio da terra da informação (TI) nas pequenas empresas: um 
estudo no Cone Sul de Rondônia 

 

13° - RCCO30 
 

Raul Dirceu Pazdiora 
 

Avaliação do uso de sementes de cupuaçu na alimentação de ovinos 
 

14° - RCCO30 
 

Alexsandro Lara 
Teixeira 

 

Seleção de genótipos de Coffea canephora para colheita mecanizada 
 

15° - RCCO30 
 

Marco Polo Moreno de 
Souza 

 

Emissão Azul Paramétrica em vapor Atômico envolvendo Lasers Contínuos 
e Pulsados  

 

16° - RCCO30 
 

RCCO15 – Recomendado com corte orçamentário de 15%  
RCCO30 – Recomendado com corte orçamentário de 30% 

Porto Velho, 07 de março de 2016.

Francisco Elder Souza de Oliveira
Presidente / FAPERO


