
de 18/10/2020 a 06/11/2020, referente ao exercício 2020, a qual fica transferida para fruição de 20 dias para 28/12/2020 a 16/01/2021.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
Controlador-Geral do Estado

Protocolo 0014704815

Portaria nº 205 de 17 de novembro de 2020
O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, art. 13, do Decreto n.

23.277, de 16/10/2018, e considerando o disposto no art. 40 da Lei Federal nº 12.527/2011 c/c no art. 39 da Lei nº 3.166/2013 e do Decreto Estadual nº
17.145/2012, e considerando o Memorando 48 (0014574935),

R E S O L V E :
Art. 1º-EXCLUIR o servidor abaixo da Comissão Gestora de Documentos(CGD), da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP, da

Portaria nº 32/2020/CGE-NRH (0010516348) e Portaria 142/2019/CGE-NRH(7719751),
Membro: Luiz Salustiano Ferreira de Melo; Matrícula Siape: 3046511 ;
Art. 2º - INCLUIR os servidores abaixo  para compor a Comissão de Gestão de Documentos (CGD), da Superintendência Estadual de Gestão de

Pessoas - SEGEP, na Portaria nº 32/2020/CGE-NRH (0010516348) e Portaria 142/2019/CGE-NRH(7719751),
Membro: Rafael Queiroz de Oliveira Opedroso; Matrícula:300168457;

Porto Velho, 17 de novembro de 2020
FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO

Controlador Geral do Estado
Protocolo 0014701828

Portaria nº 201 de 12 de novembro de 2020
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA , no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso I do artigo 41 da Lei

Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017 e as dispostas no inciso XXVI, art. 11 do Decreto n° 23.277 de 16 de outubro de 2018; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 41, § 4°, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998;
CONSIDERANDO o disposto no art. 28 da Lei Complementar nº 68, de 09 de dezembro de 1992 e seus parágrafos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 758, de 02 de janeiro de 2014;
CONSIDERANDO a necessidade de definir o programa de avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório com objetivo de atender as

exigências legais;
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° -Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, durante
os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, com base em padrões e indicadores estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 2º -Será instituído por ato do Controlador-Geral do Estado, os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório,
designada entre servidores do Quadro Permanente de Pessoal à sua disposição ou enquanto lotados na Controladoria-Geral do Estado, composta por 03 (três)
membros permanentes, todos servidores responsáveis por analisar e emitir parecer final sobre o processo de Avaliação de Desempenho do Servidor Efetivo em
Estágio Probatório.
Art. 3º - O resultado obtido na avaliação de desempenho dos servidores efetivos em estágio probatório da CGE-RO, será utilizado tanto para fins de conferir
estabilidade aos considerados aptos, nos termos do art. 41, §4°, da Constituição Federal, bem como para exoneração dos considerados inaptos.

CAPÍTULO II
DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO

Art. 4º - A avaliação de desempenho do servidor efetivo em estágio probatório será realizada no período de 03 (três) anos, contados do início do efetivo
exercício em virtude de aprovação em concurso público.
parágrafo único - A nomeação do servidor efetivo em estágio probatório para cargo comissionado nos quadros desta Controladoria-Geral não suspende a
avaliação descrita no caput deste artigo.
Art. 5º - O servidor estável aprovado em outro concurso público ficará sujeito à nova Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório no novo cargo em que
tomar posse.

CAPÍTULO III
DOS FATORES DE AVALIAÇÃO

Art. 6º -Durante o estágio probatório, a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho no cargo serão objetos de avaliação, concernentes aos
aspectos técnicos, administrativos e de conduta, ocasião em que serão observados os seguintes fatores:
I – assiduidade;
II – disciplina;
III – iniciativa;
IV – produtividade;
V – responsabilidade.
§ 1º Em cada fator de desempenho o avaliado receberá um dos seguintes conceitos, aos quais será atribuída a pontuação correspondente:
01 ponto - insuficiente – não atendeu as expectativas;
02 pontos - regular – atendeu parcialmente as expectativas;
03 pontos - bom – atendeu as expectativas;
04 pontos - ótimo – superou as expectativas.
§ 2º Para cada fator de desempenho deverá ser atribuído um conceito, observadas as disposições acima. No Formulário de Avaliação – Anexo I - há um
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campo próprio para observações, os quais deverão ser obrigatoriamente tecidos quando o fator avaliado for considerado Regular ou Insuficiente pelo avaliador.
CAPÍTULO IV

DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO
Art. 7º - A avaliação de desempenho do servidor efetivo em estágio probatório é constituída por 6 (seis) etapas, realizadas até o dia 10 do mês subsequente de
cada etapa, abaixo relacionadas:
I – 1ª etapa: para registros e apontamentos referentes ao período do 1º ao 6º mês de efetivo exercício;
II – 2ª etapa: para registros e apontamentos referentes ao período do 7º ao 12º mês de efetivo exercício;
III – 3ª etapa: para registros e apontamentos referentes ao período do 13º ao 18º mês de efetivo exercício;
IV – 4ª etapa: para registros e apontamentos referentes ao período do 19º ao 24º mês de efetivo exercício;
V – 5ª etapa: para registros e apontamentos referentes ao período do 25º ao 30º mês de efetivo exercício;
VI – 6ª etapa: para registros e apontamentos referentes ao período do 31º ao 36º mês de efetivo exercício;
Art. 8º -O resultado de cada etapa de avaliação será a média aritmética dos pontos obtidos pelo servidor avaliado, considerando os fatores referidos no art. 6º
desta Portaria.
Art. 9º -O estágio probatório ficará suspenso durante as cedências, licenças e afastamentos, e será retomado a partir do término do impedimento. (art. 30,
parágrafo único, da Lei Complementar nº 758/2014.)
Parágrafo único. As licenças e afastamentos que tratam o caput do artigo, são:
I - Licença por motivo de doença em pessoa da família;
II - Licença por motivo do afastamento do cônjuge ou companheiro;
III - Afastamento para servir em organismo nacional ou internacional de que o Estado de Rondônia ou a União Federal participe ou com o qual coopere;
IV - Participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal ou Estadual;
V - Licença para atividade política;

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 10 - Será utilizado como instrumento do processo de avaliação o Formulário de Avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório ,
constante no anexo I desta Portaria.
Art. 11 - A avaliação de desempenho do servidor efetivo em estágio probatório é de competência do chefe imediato do servidor em conjunto com a comissão
designada ou, no impedimento do chefe imediato, de seu substituto eventual, denominado avaliador, para os fins previstos nesta Portaria.
§ 1º O servidor que houver trabalhado sob a direção de mais de um chefe terá como avaliador aquele a que esteve subordinado por maior tempo no período de
avaliação. O servidor terá como avaliador o último chefe, dentre os de igual tempo aos quais esteve subordinado.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o avaliador em conjunto com a comissão designada poderá ouvir outro chefe ao qual, no período, o servidor está ou
esteve subordinado, com a finalidade de obter subsídios para o processo de avaliação.
Art. 12 - Compete ao avaliador:
I - informar aos servidores que lhe são subordinados sobre os critérios a serem utilizados para a avaliação de seu desempenho no estágio probatório;
II - atribuir ao servidor avaliado, em cada fator de desempenho, os conceitos de avaliação, registrando-os no Formulário de Avaliação de Desempenho do
Servidor em Estágio Probatório, juntamente com as recomendações e as observações que se fizerem necessárias;
III - dar ciência ao servidor avaliado dos conceitos que lhe foram atribuídos, propiciando-lhe oportunidade de contestação em caso de discordância;
IV - fazer observações sobre o avaliado, no campo especificado para tal no Formulário de Avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, bem
como destacar fatores relevantes ocorridos no processo de avaliação;
V - encaminhar o Formulário de Avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, devidamente preenchido, ao Núcleo de Recurso Humanos, até
o dia 10 do mês subsequente de cada etapa de avaliação, conforme descrito no art. 7º desta Portaria.
Art. 13 - Compete ao Núcleo de Recurso Humanos, por meio do Serviço de Avaliação de Desempenho:
I - coordenar e acompanhar as etapas do processo de avaliação;
II - prestar assessoramento aos avaliadores e a comissão permanente designada, com vistas à aplicação desta Portaria;
III - iniciar os autos de avaliação de desempenho através da juntada do título de nomeação e dos documentos do avaliado;
IV - revisar os dados registrados no Formulário de Avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, se necessário;
V - dar ciência formalmente ao servidor do resultado da avaliação;
VI - buscar soluções necessárias para o desenvolvimento do servidor em estágio probatório;
VII - encaminhar, em até 20 (vinte) dias após a avaliação, o processo de avaliação à Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio
Probatório, finalizadas todas as etapas, ou em caso de pedido de reconsideração.
Art. 14 - Compete à Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório:
I - cientificar o servidor que o mesmo se encontra em processo de avaliação de desempenho para efeitos de estágio probatório;
II - cientificar aos servidores, publicação desta portaria;
III - comunicar ao superior dando conta de que a partir da vigência desta portaria e/ou da lotação do servidor recém nomeado, o mesmo passa a ser o seu
avaliador, encaminhando ao mesmo os boletins de avaliação de desempenho;
IV - fiscalizar para que os boletins de avaliação sejam devolvidos dentro dos prazos;
V - ordenar todo o procedimento de avaliação;
VI - tomar demais providências referente ao bom andamento do procedimento de avaliação;
VII - proceder à Avaliação Especial de Desempenho, obrigatória para a aquisição de estabilidade do servidor em estágio probatório, considerando as
pontuações obtidas em todo o processo avaliativo;
VIII - apreciar os resultados das avaliações permanentes de pontuação inferior à exigida nas fases de avaliação, encaminhadas pelo Núcleo de Recursos
Humanos – NRH/CGE;
IX - apreciar os recursos interpostos pelos servidores avaliados, emitindo parecer conclusivo;
X - emitir parecer conclusivo acerca das avaliações apreciadas, com proposta de homologação, encaminhando-o ao Controlador-Geral para ciência e
subsequente deliberação;

CAPÍTULO VI
DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL
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Art. 15 - O Núcleo de Recursos Humanos – NRH/CGE, por meio do Serviço de Avaliação de Desempenho consolidará as avaliações e procederá à apuração
do resultado final da avaliação, a fim de obter a pontuação final do servidor avaliado.
§ 1º O resultado final da avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório será a média dos pontos obtidos em cada uma das etapas de avaliação
especificadas no art. 6º desta Portaria.
§ 2º Será considerado apto o servidor que obtiver, ao final do período do estágio probatório, o mínimo de 70% (setenta por cento) do total dos pontos possíveis
no resultado final da avaliação.
§ 3º. Será considerado inapto o servidor que não obtiver, ao final do período do estágio probatório, a pontuação descrita no parágrafo anterior.
Art. 16 - O Núcleo de Recursos Humanos – NRH/CGE enviará à Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório o resultado
final da avaliação de desempenho do servidor em estágio probatório.

CAPÍTULO VII
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO EM FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 17 - Do resultado de cada etapa e do resultado final de todas as etapas de avaliação de desempenho do servidor efetivo em estágio probatório, caberá
pedido de reconsideração à Comissão, mediante formulário próprio, constante nos anexos II e III desta portaria, podendo o servidor instruir o referido pedido
com os documentos que julgar conveniente.
§ 1º O pedido deverá ser protocolizado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que o avaliado obtiver ciência do resultado da avaliação, com as
razões objetivas da discordância do servidor, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
§ 2º O pedido deverá indicar expressamente as inconsistências detectadas na forma de avaliação ou a pontuação dos fatores componentes do Formulário de
Avaliação de Desempenho questionados.
§ 3º A Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório, junto ao Núcleo de Recurso Humanos, promoverá a mediação entre a
chefia imediata e o servidor avaliado, retificando ou ratificando a nota da avaliação, dando ciência ao avaliado do inteiro teor da deliberação, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar do recebimento do pedido de reconsideração.
§ 4º Da decisão da Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório caberá recurso ao Controlador-Geral, no prazo de 10 (dez)
dias, contados da ciência do servidor avaliado.
§ 5º Da decisão do Controlador-Geral não cabe recurso.
Art. 18 - Não será conhecido o pedido de reconsideração ou recursos interpostos fora dos prazos aqui previstos.
Art. 19 - Transcorridos os prazos previstos no art. 17º, sem a interposição de recurso, a Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio
Probatório encaminhará o processo ao Controlador-Geral, propondo:
I – a expedição da portaria de formalização do cumprimento do estágio probatório ao servidor considerado apto para o exercício do cargo efetivo e sua
estabilidade, como preceitua o art. 41, § 4º, da Constituição Federal;
II – a expedição da portaria de formalização da exoneração do cargo no caso de servidor que não alcançar a nota mínima exigida no art. 15, § 2º, desta
Portaria.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 20 - A Comissão iniciará os trabalhos tão logo seja publicada a presente Portaria e procederá com análise de Relatório Circunstanciado de Atividades a
serem requisitados das chefias desses servidores, no qual deverão ser relatadas as atividades de cada cargo, bem como o desempenho específico de cada
servidor, além do preenchimento do boletim constante no Anexo I da presente Portaria.
Art. 21 - Todos os resultados das avaliações serão registrados na Ficha Funcional do servidor.
Art. 22 - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Porto Velho - RO, 12 de novembro de 2020.

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
Controlador-Geral do Estado

ANEXO I
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - ESTÁGIO PROBATÓRIO

Nome do servidor:
Matrícula: Setor de Lotação:

Telefone: E-mail:
Cargo/ Função: Data da nomeação:

Tempo de serviço no setor (meses): Etapa da avaliação:
Período de avaliação

Início:
Até:

1. RESPONSABILIDADE

Comprometimento, empenho, seriedade com que encara seu trabalho, bem como zelo por equipamentos, informações, valores ou
pessoas envolvidas na execução de suas tarefas.

NOTA

1.1. Executa as tarefas que estão sob sua responsabilidade, revendo e aperfeiçoando o trabalho que executa.

1.2. Cumpre prazos de trabalho estabelecidos, correspondendo à confiança que lhe é dada no trabalho.

1.3. Assume as consequências de suas próprias atitudes, encarando seu trabalho com seriedade compatível com o cargo que ocupa.

1.4. Zela pelos bens da Instituição, conservando-os em condições de uso, evitado desperdícios de material e gastos desnecessários.
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2. ASSIDUIDADE

Refere-se ao comparecimento, pontual, regular e a presença permanente na unidade de trabalho.
NOTA

2.1. É pontual. Falta ao trabalho apenas por motivos justificados.

2.2. Permanece no local de trabalho durante o expediente.

2.3. As eventuais chegadas com atraso ou saídas antecipadas realizam-se dentro dos limites de tolerância, estabelecidos pela unidade de lotação.

2.4.Dá conhecimento ou solicita da chefia imediata permissão para ausentar-se do local de trabalho, por motivos justificados.

3. PRODUTIVIDADE

Volume de trabalho produzido, levando-se em conta a complexidade, o tempo de execução e as condições de trabalho sem prejuízo
da qualidade.

NOTA

3.1. Utiliza os equipamentos segundo as orientações técnicas.

3.2. Racionaliza o uso de recursos materiais, para execução do trabalho.

3.3. Organiza as tarefas e esmera-se na execução, observando as prioridades.

3.4.Produz volume de trabalho proporcional à sua complexidade.

4. CAPACIDADE DE INICIATIVA

Refere-se à capacidade do servidor de tomar decisões em face de problemas surgidos no contexto de suas atividades, bem como
de adaptar-se ou buscar soluções adequadas por seus próprios meios, visando sempre o sucesso do grupo e a melhoria do

trabalho.

NOTA

4.1. É capaz de tomar decisões em situações habituais.
4.2.Encaminha correta e adequadamente os assuntos que fogem à sua alçada decisória.

4.3. Sabe o que fazer no trabalho, observando as rotinas estabelecidas.
4.4. Apresenta sugestões e críticas construtivas para realização do trabalho, adotando medidas adequadas, de modo a atender as necessidades da

unidade de lotação.
5. DISCIPLINA

Refere-se ao comportamento, ao respeito à hierarquia e ao cumprimento da legislação e normas internas.
NOTA

5.1. Evita comentários comprometedores a imagem da Controladoria-Gerale a imagem dos servidores, prejudiciais ao ambiente de trabalho.

5.2.Segue cuidadosamente as normas de trabalho da unidade, cumprindo a legislação vigente.
5.3.Conhece e observa a hierarquia funcional, cumprindo com presteza as ordens recebidas.

5.4.Conhece as atribuições de seu cargo e assume as obrigações de trabalho.
SOMATÓRIO DOS PONTOS ATRIBUÍDO AO SERVIDOR

Porto Velho,/ / Ass. do servidor Ass. do chefe imediato

Membro – C.P.A.D/
CGE/RO

Membro – C.P.A.D/ CGE/RO Membro – C.P.A.D/ CGE/RO

OBSERVAÇÕES:
Nota Conceito Descrição

01 Insuficiente O servidor não atendeu às expectativas de desempenho definidas previamente.

02 Regular
O servidor atendeu parcialmente às expectativas de desempenho definidas previamente, necessitando

melhorar a sua atuação.

03 Bom O servidor atendeu às expectativas de desempenho definidas previamente, porém ainda apresentou aspectos
passíveis de melhora.

04 Ótimo O servidor apresentou desempenho plenamente satisfatório quanto ao aspecto avaliado.

ANEXO II

CONTROLADORIA-GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA RECURSO DE AVALIAÇÃO PARCIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - RAPEP
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À Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (NOME COMPLETO DO SERVIDOR AVALIADO), matricula n°, nomeado para o cargo efetivo de, lotado
na(o), vem requerer a revisão do resultado da Avaliação Parcial do Estágio Probatório, referente ao período de/ / a//, por discordar do conceito atribuído ao(s)

requisitos(s), pelas seguintes razões: Nestes termos, Pede-se deferimento. Porto Velho – RO, data.

Assinatura do Servidor

ANEXO III

CONTROLADORIA-GERAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA RECURSO DE AVALIAÇÃO FINAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - RAFEP

À Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (NOME COMPLETO DO SERVIDOR AVALIADO), matricula n°, nomeado para o cargo efetivo de, lotado
na(o), vem requerer a revisão do resultado da Avaliação Final do Estágio Probatório, referente ao período de/ / a//, por discordar do conceito atribuído ao(s)

requisitos(s), pelas seguintes razões: Nestes termos, Pede-se deferimento. Porto Velho – RO, data.

Assinatura do Servidor

Protocolo 0014606099

Portaria nº 202 de 12 de novembro de 2020
Institui Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório,
com objetivo de proceder as atribuições e competências dispostas na Portaria nº
201/CGE/2020.

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, § 4°, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998;
CONSIDERANDO o disposto no art. 28 da Lei Complementar nº 68, de 09 de dezembro de 1992 e seus parágrafos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 758, de 02 de janeiro de 2014;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria n. 201, de 13 de novembro de 2020.
CONSIDERANDO a necessidade de definir o programa de avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório com objetivo de atender as

exigências legais;
O Controlador-Geral do Estado de Rondônia , no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Inciso I do artigo 41 da Lei Complementar nº 965 de

20 de dezembro de 2017 e as dispostas no inciso XXVI, art. 11 do Decreto n° 23.277 de 16 de outubro de 2018;
RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório, com objetivo de desenvolver as atribuições e
competências dispostas na Portaria nº 201/CGE/2020.
Art. 2º Ficam designados os seguintes membros permanentes para compor a Comissão de que trata esta Portaria:
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I – Grinaura Carvalho de Oliveira  – Contadora, lotada na CGE/RO - Siape 3071297 - Presidente;
II – Maria Gorete Correa - Professora Classe "C", lotada na CGE/RO – Matrícula 300045756 - Membro.
III – Regineusa Maria Rocha de Souza  – Agente de Atividade Administrativa/CGE, lotada na CGE/RO – Matrícula 300014868 - Membro;
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
Controlador Geral do Estado de Rondônia – CGE/RO

Protocolo 0014621514

SUGESP
Portaria nº 532 de 17 de novembro de 2020

A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – SUGESP , no uso de suas atribuições que são delegadas pela
Lei Complementar nº 841, de 01 de dezembro de 2015,

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente
designado, por força do art. 67 da Lei nº. 8.666/1993; RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores: JOSÉ LEITE DE FIGUEIREDO CISNE - 1º TEN PM  , matrícula n.º 100052560; RAMESON AMAZONAS DOS

SANTOS AZEVEDO - 2º TEN PM, matrícula nº 100072261; FÁBIO RODRIGUES - 3º SGT PM , matrícula nº 100083375; e como substituto nos impedimentos
legais, eventuais ou ausência de qualquer dos membros citados, o servidor JUNIOR LIMA MACIEL - 3º SGT PM  , matrícula nº 100085779; para compor a
comissão com objetivo de proceder com o RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto de que trata o art. 73, I, b, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado ainda o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, nos processos relativos à locação de veículos, referente aos Contratos nº 422/PGE-2018,
Contrato nº 232/PGE-2020 e Contrato nº 233/PGE-2020 no âmbito da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP.

Art. 2º - Quando necessário, a Comissão procederá com o recebimento provisório de que trata o art. 73, I, a, da Lei Federal nº 8.666/93, dos objetos
relacionados no art. 1º, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

Art. 3º - O prazo de duração desta designação se dá pelo tempo que perdurar a vigência do(s) respectivo(s) Contrato(s), podendo ser alterada a
qualquer tempo por ato do Superintendente da SUGESP.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2020, revogando a partir de sua vigência
todas as portarias anteriores e demais disposições em contrário, consoante a alteração legal promovida pela publicação da Lei Complementar nº 841, de
01 de dezembro de 2015.

Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho,17 de novembro de 2020.

CARLOS LOPES SILVA 
Superintendente – SUGESP

Protocolo 0014689457

Portaria nº 533 de 17 de novembro de 2020
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS – SUGESP,  no uso de suas atribuições que são delegadas pela

Lei Complementar nº 841, de 01 de dezembro de 2015.
CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de

junho de 1993. CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública,
especialmente designado, por força do art. 67 da Lei nº. 8.666/1993.

RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores PAULO ANTUNES DA SILVA , ocupante do cargo de CAP PM, matrícula 100068741, e como substituto em seus

impedimentos legais, eventuais ou ausência, o servidor RAMESON AMAZONAS DOS SANTOS AZEVEDO , ocupante do cargo de 2º TEN PM, matrícula n.º
100072261, para com observância da legislação vigente, atuarem como FISCAL DO CONTRATO  de que trata o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93,
acompanhando e fiscalizando os processos relativos à locação de veículos e afins, referente aos Contratos nº 422/PGE-2018, Contrato nº 232/PGE-2020 e
Contrato nº 233/PGE-2020 no âmbito da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.

Art. 2° - O fiscal do contrato deverá, para tanto, proceder com a anotação em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como solicitar a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes, as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência.

Art. 3º - Quando necessário, o Fiscal do Contrato procederá com o recebimento provisório de que trata o art. 73, I, a, da Lei Federal nº 8.666/93, dos
objetos relacionados no art. 1º, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

Art. 4º - O prazo da duração desta designação se dá pelo tempo que perdurar a vigência do(s) respectivo(s) Contrato(s), podendo ser alterada a
qualquer tempo por ato do Superintendente da SUGESP.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2019, revogando a partir de sua vigência
todas as portarias anteriores e demais disposições em contrário, consoante a alteração legal promovida pela publicação da Lei Complementar nº 841, de
01 de dezembro de 2015.

Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho,17 de novembro de 2020.

CARLOS LOPES SILVA 
Superintendente – SUGESP

Protocolo 0014689798
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