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RESULTADO DEFINITIVO AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL DA
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE-RO

Analista da Procuradoria - Administrador
RONDONIA

Inscrição Nome EspecializaçãoMestrado
                                                                                             Doutorado  Nota deTítulos

618008969 Alex Rotta Romani 0 0 0 0
618015418 Azenath Alves Da Silva 0 0 0 0
618021355 Gabriella Gislayne Fernandes Dos Santos Dos Anjos 0 0 0 0
618016341 Gildasio Gomes Da Silva 0 0 0 0
618008227 Gisele Minosso 0 0 0 0
618020065 Heberton Dias 0 0 0 0
618005556 Ileziane Da Silva Pinto 0 0 0 0
618010351 Ingrid Avelino De Souza 0 0 0 0
618000655 Jane Barbosa Leite Da Silva 0 0 0 0
618005334 Janiana Dantas Da Mota 3 0 0 3
618003092 Keli Cristina Vieira 3 0 0 3
618014809 Letícia Leite Dos Santos 0 0 0 0
618011733 Priscila Monteiro Lopes 0 0 0 0
618019665 Reginaldo Augusto Gonçalves 0 0 0 0
618017091 Renato Schaurich Monteiro 3 0 0 3
618018920 Sergio Mendes De Sa 3 0 0 3
618014121 Tiago Gonçalves Da Silva Saback 3 0 0 3
618021441 Uilian Felipe Gontijo Da Silva 0 0 0 0
618011575 Vilson De Melo Xavier 0 0 0 0
618013449 William Câmara Bonaparte 0 0 0 0

Analista da Procuradoria - Analista de Sistema (Desenvolvimento)
RONDONIA

Inscrição Nome EspecializaçãoMestrado
                                                                                              Doutorado Nota deTítulos

618010388 Aldinei Neimog Kiil 0 0 0 0
618005131 Camila Carolina Salgueiro Serrão 0 0 0 0
618022690 Diego Chaves De Oliveira 0 0 0 0
618026448 Diogenes Pereira Machado 0 0 0 0
618018451 Eduardo Garbin 0 0 0 0
618020075 Erico Jhon Do Bom Fim 0 0 0 0
618000227 Etnã De Oliveira Lima 3 0 0 3
618010676 Gaio Caculakis Rita 0 0 0 0
618019507 Giovane Costa Silva 0 0 0 0
618019929 Humberto Viana Da Silva Junior 0 0 0 0
618002559 José Gomes De Morais Neto 0 0 0 0
618023615 Juarez De Moraes Cardoso 3 0 0 3
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618015570 Leilson Frota Lima 0 0 0 0

618007305 Mikaell Barbosa De Araujo 0 0 0 0

618005778 Raphael Heitor Oliveira De Araújo 0 0 0 0

618001863 Renato Lanziani Balestieri 0 0 0 0

618010119 Ricardo Menezes Machado 0 0 0 0

61800276 Roney Diego Queiroz Santos 0 0 0 0

618017388 Tiago Loose 0 0 0 0

618006377 Vitor Hugo Mickus Rodrigues 0 0 0 0

Analista da Procuradoria - Analista de Sistemas (Negócios,Suporte, e
Microinformática)
RONDONIA

Inscrição Nome Especialização
Mestrado Doutorado Nota deTítulos
618021511 Airton Bordin Junior 3 0 0 3

618016863 Armando Keniti Kusano 0 0 0 0

618021964 Bernardo Moreira Carneiro 0 0 0 0

618009339 Cleiton Augusto Correa Bezerra 3 0 0 3

618017601 Diego De Oliveira Maranhão 3 0 0 3

618021947 Francisco Assis De Oliveira 3 0 0 3

618016601 Gabriel Carrijo Bento Teixeira 3 0 0 3

61801342 Hudyson Santos Barbosa 3 0 0 3

618005955 Leonardo Courinos Lima Da Silva 3 0 0 3

618020848 Márcio Vítor Carvalho De Carvalho 0 0 0 0

618005717 Rafael Rosa Vieira 3 0 0 3

Analista da Procuradoria - Contador
RONDONIA

Inscrição Nome Especialização
Mestrado Doutorado Nota deTítulos
618011743 Adriana Garcia De Araújo 3 0 0 3

618019599 Alanclay Alves De Lima 0 0 0 0

618004359 Ana Claudia Sales Pinheiro 0 0 0 0

618025939 Antonio Ricardo Monteiro Do Nascimento 0 0 0 0

618007528 Carla Claro Campos 0 0 0 0

618001668 Chailton Alves De Oliveira 0 0 0 0

618011243 Claudia Andreia Gomes Araujo 3 0 0 3

618017030 Dávisson Lucas Vieira Afonso 0 0 0 0

618002448 Diego Souza Da Silva 0 0 0 0

618014240 Edivaldo Vieira 3 0 0 3

618008589 Ednaldo Gomes De Paiva Sodré 0 0 0 0

618002943 Esdras Simionato Paz 0 0 0 0

618011508 Ezenildo Marques Dutra 0 0 0 0

618014606 Fabiana Franco Viana 0 0 0 0

618011717 Fernando Rodrigo Fiorentin 0 0 0 0

618012466 Fredson Luiz Carvalho Mendes 3 0 0 3

618000439 Gildalene Carvalho De Paiva 3 0 0 3

618008899 Gleiciane Ribeiro Da Silva 0 0 0 0

618004252 Hegel Jose Alves Da Silva Junior 3 0 0 3

618010373 Helda Anne Liborio De Queiroz 0 0 0 0

618020355 Ivanildo Nogueira Fernandes 0 0 0 0

618017514 Jeferson Fernando Furlanetto Erpen 0 0 0 0

618013686 Jurandir Cláudio Dadda 0 0 0 0

618002639 Luciley Gomes De Souza 3 0 0 3

618018830 Orlando Vieira Da Costa 3 0 0 3

618018717 Reges Pereira De Sousa 0 0 0 0

618015686 Rodney Nascimento De Queiroz Chagas 0 0 0 0

618010603 Rodrigo Bianchi Buziquia 3 0 0 3

618015452 Rosalvo Dos Santos Galvão Filho 0 0 0 0

618023020 Salviano Soares Nobre Neto 3 0 0 3

618014839 Wesley De Sousa Santos 0 0 0 0

Analista da Procuradoria - Processual
BRASILIA

Inscrição Nome                           Especialização Mestrado
Doutorado Nota deTítulos
618021865 Adailton Ferreira Dos Santos Filho 0 0 0 0

618025310 Gabriel Carlos Machado Neto 3 0 0 3

618007464 Guilherme Garcia De Souza 3 0 0 3

618005642 Hugo Souza Vidal 3 0 0 3

618025582 Jean Carllo Da Costa Barlatti 0 0 0 0

618024116 Larissa Reis Ferreira 3 0 0 3

618021610 Leandro Ribeiro Gonçalves 3 0 0 3

618023388 Raphael Siqueira Neves 0 0 0 0

618012475 Vinicius Monteiro Peloso Da Silva 0 0 0 0

618007707 Vivianne Souza Ramos 3 0 0 3

618008352 Winnie Queiroz Caldas 3 0 0 3
618021259 Alan Jhones De Oliveira 0 0 0 0

618016845 Alisson Fidelis De Freitas 0 0 0 0

618024778 Allan Araujo Silva 0 0 0 0

618014398 Amaisa Aparecida Serrate Iglesias 3 0 0 3

618015918 Ana Laura Nobre Vilela 3 0 0 3

618015363 Ananda Priscila Mota Ximenes 0 0 0 0

618025365 Anderson Luiz Franco De Oliveira 0 0 0 0

618012713 Andre Luiz De Oliveira Brum 3 0 0 3

618000560 Ane Caroline Barbosa 0 0 0 0

618001240 Antonio Marcos De Souza 3 0 0 3

618006491 Arthur Ferreira Veiga 0 0 0 0

618005520 Beatriz De Andrade Chaves 3 0 0 3

618002281 Beatriz Gonçalves Candido 0 0 0 0

618013833 Breno Politano Lange 0 0 0 0

618002670 Bruno Andrade De Miranda 0 0 0 0

618011551 Camila Gulak Dorazio 3 0 0 3

618014553 Carine Cristhel Rufino Preisighe 0 0 0 0

618011875 Charles De Sousa Alves 3 0 0 3

618015540 Daniele Demicio De Araújo 3 0 0 3

618003231 Diego Cesar Mackerte 3 0 0 3
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618004644 Diego Douglas De Souza Pereira 0 0 0 0

618004441 Diogo Henrique Volff Dos Santos 0 0 0 0

618003684 Edemir Monteiro Brasil Neto 0 0 0 0

618001580 Edna Rossow 3 0 0 3

618003781 Eduardo Gabriel Santana Robaert 0 0 0 0

618001171 Elias Cabral De Souza Lima 0 0 0 0

618025657 Elio Oliveira Cunha 0 0 0 0

618013242 Elisangela Falconi 0 0 0 0

618017326 Emerson Cizmoski 3 0 0 3

618019237 Endrio Patrik Bom Fim 3 0 0 3

618003379 Eric De Lima Santos 0 0 0 0

618008424 Estéfano Radames Albuquerque Vieira 0 0 0 0

618006857 Fabiana Back Locks 0 0 0 0

618018903 Fábio Gouveia Carneiro 0 0 0 0

618020084 Fabricia Rodrigues Ramo Da Silva 3 0 0 3

618020105 Fatima Magalhães Santana 3 0 0 3

618010273 Fernanda Gabriela Silva De Oliveira 0 0 0 0

618016549 Fernando Sarto Melo Coutinho Filho 3 0 0 3

618003763 Flavio Violato Benteo 0 0 0 0

618011770 Gabriela Bier Suriano 0 0 0 0

618005677 Geralda Aparecida Texeira 0 0 0 0

618005054 Gesiane Pagani Ferreira 0 0 0 0

618004318 Girleyve Domingos De Aguiar 0 0 0 0

618025434 Glauber Rodrigues Lamarão 0 0 0 0

618000711 Guilherme De Souza Vargas Cardoso 0 0 0 0

618020477 Jefferson Pereira Justiniano 0 0 0 0

618008850 Jéssica Lanê Silva Colledan 3 0 0 3

618014842 João Carlos Wagner 3 0 0 3

618016725 Jordao Demetrio Almeida 0 0 0 0

618017622 José Batista De Santana Júnior 0 0 0 0

618019387 Josiane Agostini Pereira 3 0 0 3

618007561 Karla Rafaela Braga Barbeto Westphal 3 0 0 3

618015092 Keyne Takashi Mizusaki 0 0 0 0

618010668 Leandra Ferreira Dal Bello 3 0 0 3

618021165 Leonardo Ramos Batista 0 0 0 0

618017855 Lucas Araújo Royer 0 0 0 0

618005562 Luciana Rosa Vieira 0 0 0 0

618016428 Luiz Tércio Okamura De Almeida 3 0 0 3

618014966 Maisa Bernachi Baptista 0 0 0 0
618011361 Marcio Pereira Da Cruz 0 0 0 0

618008033 Marcos Rogerio Do Couto 0 0 0 0

618006796 Mayana Jakeline Costa De Carvalho 0 0 0 0

618017711 Mayara Cindy Effgen De Almeida 0 0 0 0

618008426 Melina Alves De Souza Boretti 0 0 0 0

618016584 Michelle Rodrigues Dos Anjos 3 0 0 3

618021419 Milton César Carnevali Viana 3 0 0 3

618003178 Neander Alves Do Couto 0 0 0 0

618005810 Noel Ferreira Da Silva 0 0 0 0

618008248 Paula Ingrid De Arruda Leite 3 0 0 3

618013633 Paulo Juliano Roso Teixeira 3 0 0 3

618019869 Paulo Ricardo Viga Ramos 0 0 0 0

618025287 Pedro Américo Barreiros Silva 3 0 0 3

618021035 Pedro Henrique Palharini Bastos 0 0 0 0

618003382 Pedro Henrique Saraiva Lopes 0 0 0 0

618009491 Pedro Paulo Soares 0 0 0 0

618016055 Pedro Sampaio Carvalho 3 0 0 3

618019076 Pedro Vinicius Ferreira Pinto 3 0 0 3

618002630 Rafael Aguiar Dos Reis 0 0 0 0

618018003 Rafael Bernardes Rosa 0 0 0 0

618013995 Rafaela Piquiá Soares 3 0 0 3

618011855 Raí Miler Oliveira De Souza 0 0 0 0

618019849 Raniery Aparecido De Lima 0 0 0 0

618019032 Rayanne Mendes Pereira Fernandes 3 0 0 3

618012535 Renato Vieira Freitas 0 0 0 0

618004718 Ricardo De Assis Souza 0 0 0 0

618015499 Rodney Oliveira Peixoto 0 0 0 0

618003785 Rodrigo Da Silva Cavalcante 0 0 0 0

618022162 Romilson Guedes 0 0 0 0

618009349 Rômulo Alexandre Gonçalves Gomes 0 0 0 0

618013621 Rosembergue Batista Santos 0 0 0 0

618011779 Samanta Yuquie Oshiro Barbosa Noronha 3 0 0 3

618017021 Simone Andréia Gabler 0 0 0 0

618003950 Simone Regina Nobre 3 0 0 3

618010629 Sinara Sezana Costa 0 0 0 0

618006263 Stephanie Andrade Freitas 0 0 0 0

618012861 Thiago Ferreira Da Silva 3 0 0 3

618016475 Uelica Luzia De Oliveira 0 0 0 0

618019739 Valdemar Souza Da Silva 0 0 0 0

618013150 Valquiria Carvalho Selhorst 0 0 0 0

618026110 Vanderlei Vieira Da Silva 0 0 0 0

618009198 Wesley De Lima 0 0 0 0

618004473 Weslley Braga Soares 0 0 0 0

618023569 Adriana Zanki Cordenonsi 0 0 0 0

618004038 Alinne Assis De Ozeda 3 0 0 3

618007448 Amanda Valeria Silva 0 0 0 0

618011544 Ana Carolina Ribeiro Viégas 3 0 0 3

618020005 Daniela Priscila De Oliveira Veronezi 3 0 0 3

618008455 Geovani Berno 0 0 0 0

618019867 Gustavo De Mello Sanfelici 0 0 0 0

618004325 Jorge Henrique Damschi 0 0 0 0

618006947 Pedro Lourenço Sobrinho Neto 0 0 0 0

618023490 Pollyana Woida 3 0 0 3
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 Sec. de Estado do Planejamento
Orçamento e Gestão

PORTARIA N. 3189/NCSR/SEGEP/SEPOG   12     DE     ABRIL   DE 2016.

A SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.827, de 15 de julho de 2015,
publicada no DOE n. 2739 de 15.7.2015, Seção II, Art. 31, e conforme consta o
Memorando n. 086/GAB/DE/SEGEP/2016,

R E S O L V E :

DESIGNAR, o servidor GIORDANI DOS SANTOS LIMA, matrícula n. 300134384,
para responder pelo cargo de Diretor Executivo, da Superintendência Estadual
de Gestão de Pessoas/SEGEP, no período de 13.4.2016 a 29.4.2016, em virtude
do Recesso Administrativo da titular HERCILIA FONSECA MARQUES, matrícula n.
300103807.

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas

SUPEL

Aviso De Licitação
Superintendência Estadual De Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 476/2015/BETA/SUPEL/RO. Tipo Menor Preço Por Item,
exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equipa-
rados a ME/EPP.
Processo Administrativo: 01.1109.00431-00/2015
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urba-
nas para atender as necessidades da Casa Militar da Governadoria/
Hangar do Governo e Diretoria de Imprensa Oficial, a pedido da Superin-
tendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos – SUGESP.
Valor Estimado: R$ 8.121,31
Data de Abertura: 29/04/2016 às 09h30min (horário de Brasília - DF).
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta e retirada das 07h30min às 13h30min
(Horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratui-
tamente no endereço eletrônico www.supel.ro.gov.br. Outras informações
através do telefone: (69) 3216-5366.
Porto Velho/RO, 14 de ABRIL de 2016.

FERNANDO N. FERNANDES
Pregoeiro EQUIPE/BETA/SUPEL/RO

Aviso de Licitação
Superintendência Estadual de Compras e Licitações do Estado de Rondônia

Pregão Eletrônico Nº.: 184/2016/ALFA/SUPEL/RO. Tipo: MENOR PREÇO
GLOBAL.

Processo Administrativo: 01.1401.00790-00/2015/SEFIN/RO.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de comunica-
ção de dados, utilizando o protocolo de comunicação IP MPLS para formar a rede
de comunicação do Sistema Estadual de Administração Tributária, interligando
todos os municípios onde existam unidades da SEFIN-RO, inclusive com conexão
via internet e Telefonia IP, conforme especificações completas constantes no
Termo de Referência - Anexo I do Edital. Valor Estimado: R$: 5.611.878,88. Data
de Abertura: 29/04/2016 às 10h00min (horário de Brasília - DF). Endereço Eletrô-
nico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Consulta e retirada
das 07h: 30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira,
na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico
www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: (0XX)
69.3216-5366.

Porto Velho/RO, 13 de Abril de 2016.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira  ALFA/SUPEL-RO

Mat. 300110987

Aviso de Licitação

EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
EPP
Superintendência Estadual De Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 96/2016/ALFA/SUPEL /RO. Tipo MENOR PREÇO POR
ITEM
Processo Administrativo: 01-1503.00478-0000/2015/PC/RO.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de
Limpeza, para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia
– PC/RO, conforme especificações e quantidades constantes no anexo I do
Termo de Referência - Anexo I do Edital. Valor Estimado: R$: 475.608,74. Data
de Abertura: 29/04/2016 ás 09h00min (horário de Brasília - DF). Endereço
Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, DISPONIBILIDADE DO EDITAL: consulta
e retirada das 07h: 30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a
sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico
www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone:
(0XX) 69.3216-5366.

Porto Velho/RO, 13 de Abril de 2016.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira/ALFA/SUPEL-RO

Mat. 300110987

Aviso De Adendo Modificador I

Pregão Eletrônico Nº. 660/2015/DELTA/SUPEL/RO.Tipo Menor Preço por Lote.
Processo Administrativo: 01.1712.05771-00/2015.
Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de Òrteses, Prótese e materiais especiais não
constantes na tabela SUS (Placa bloqueada para rádio diltal, haste bloqueada
de fémur e outros), para atender os procedimentos cirúrgicos de ORTOPEDIA
realizados no HBAP, HEPSJP/II e HRC, a pedido da SESAU/RO. A Superinten-
dência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, torna público aos interes-
sados, em especial às empresas que adquiriram o edital, que o mesmo sofreu
alterações, e ainda ESCLARECE que o ADENDO MODIFICADOR I está disponí-
vel na íntegra nos s ites: www.comprasgovernamentais.gov.br  ou
www.rondonia.ro.gov.br/supel. Prevalecem inalteradas as demais cláusulas
do edital, e em atendimento ao disposto no Artigo 20 do Decreto Estadual
12.205/06 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido.
Data de Abertura: 29/04/2016 ÀS 09h00min (horário de Brasília – DF).
Porto Velho/RO, 14 de abril de 2016.

JEFERSON FERNANDO F. ERPEN
Pregoeiro CPL/DELTA/SUPEL/RO

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

CONVITE N° 005/16/CPLO/SUPEL/RO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01.1420.01343-01/2015-DER/RO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através
da Comissão Permanente de Licitações de Obras – CPLO, nomeada por força
da Portaria nº. 037/GAB/SUPEL/RO, de 06 de agosto de 2015, comunica o
público em geral, em especial às empresas participantes da licitação em
epígrafe, o resultado da analise e julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS.

DA DECISÃO DA COMISSÃO:  “...CLASSIFICAR as empresas conforme
quadro abaixo descrito:

Todas com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos, por
terem cumprido todas as exigências contidas no edital....”

NOTIFIQUE-SE as empresas do presente resultado, concedendo-lhe o prazo
de 02 (dois) dias úteis, dias úteis, previstos no art. 109, I, “b”, § 6º da Lei nº.
8.666/93, ficando os autos desde já disponíveis aos interessados para vistas

EMPRESA VALOR R$ CLASSIFICAÇÃO  

MARTINS & GONÇALVES CONSTRUÇÕES 
E PROJETOS LTDA - ME 

40.448,16 1º 

TERRA FORTE LTDA - ME 40.795,78 2º 
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http://www.supel.ro.gov.br.
http://www.comprasnet.gov.br,
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel.
http://www.comprasnet.gov.br,
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel.


Porto Velho, 15.04.2016DOE  N° 69 5

junto a SUPEL/RO e, não havendo interesse da empresa em interpor recurso,
solicita-se que seja protocolado o respectivo Termo de Renuncia, a ausência
deste implica na renúncia tácita ao direito de prazo e recurso supracitado. Maio-
res informações no site: www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Porto Velho – RO, 14 de abril de 2016.
NORMAN VIRÍSSIMO DA SILVA

Presidente da CPLO-SUPEL/RO

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, através da Comissão
Permanente de Licitações de Obras – CPLO/SUPEL/RO, torna público aos
interessados que a abertura da Sessão Publica referente à CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°  076/2015/CPLO/SUPEL/RO decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 01.1420.02384-01-2015-DER/RO, anteriormente suspensa,
e com fulcro no art. 21 §§ 3º e 4º da Lei Federal 8.666/93 fica marcado a sessão
de abertura, análise e julgamento dos documentos de habilitação e das propostas
de preço para o dia 29 de abril de 2016, às 09h00min na sala de reunião da
SUPEL, sito av. Farquar s/nº - Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – Ed.
Pacaás Novos – Rio Jamari, 2º andar. Publique-se.

Porto Velho-RO, 14 de abril de 2016.

NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente CPLO/SUPEL

CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações do Estado de Rondônia-
SUPEL, tendo em vista o princípio da publicidade e moralidade, conforme inscrito
no caput do art. 37, caput, da Constituição da República de 1988 e, em atendi-
mento a solicitação da Secretaria de Estado da Saúde, convida os prestadores
de serviços do ramo de atividade pertinente para apresentarem cotação de
preços visando subsidiar a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de tomografia computadorizada em caráter emergencial para
atender o Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal – HEURO Cacoal, visan-
do atender a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia por um período de 3
meses, prorrogáveis nos termos da Lei. De acordo com as condições e
especificações do Processo Administrativo nº 01.1712.03528-00/2016 e Termo
de referência. Para tanto, deve ser preenchido o formulário padronizado
disponibil izados, na sede desta Superintendência ou obtido no s ite
www.rondonia.ro.gov/supel.
As cotações e os documentos de habilitação em destaque deverão ser entre-
gues na sede da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N – Bairro Pedrinhas
(Complexo Rio Madeira, Edif. Rio Pacaás Novos 2º Andar, em envelopes lacra-
dos que serão abertos ás 10:00 hs do dia 20/04/2016, anexados aos autos e
encaminhados para à Secretaria de Estado da Saúde para análise técnica e
Contratação Emergencial.
Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por meio do tel: (69) 3216-5312.
Porto Velho, RO, 14 de abril de 2016.
Hamilton Augusto Lacerda Santos Junior
Gerente de Pesquisas e Análises de Preços/SUPEL

Marcio Rogério Gabriel
Superintendente/SUPEL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2016
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 583/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01-1601.17188-00/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE BANDAS E FANFARRAS ESCOLA-
RES - SEDUC

AVISO DE ERRATA

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL torna público aos
interessados, em especial a detentora do Registro de Preços, que a Ata em
epígrafe, publicada na edição do Diário Oficial do Estado do dia 18/02/2016,
sofreu a seguinte correção:

ONDE SE LÈ:

ITEM PREÇO REGISTRADO
001 R$ 800,00
002 R$ 2.504,00
003 R$ 2.421,00
004 R$ 3.394,00
005 R$ 6.100,00
006 R$ 1.250,00
007 R$ 850,00
008 R$ 258,40
009 R$ 43,00

LEIA-SE:

ITEM PREÇO REGISTRADO
001 R$ 568,18
002 R$ 1.612,50
003 R$ 1.594,94
004 R$ 1.717,17
005 R$ 4.050,00
006 R$ 1.000,00
007 R$ 594,69
008 R$ 258,43
009 R$ 43,75

Prevalecendo os demais dizeres.

Porto Velho/RO, 14 de abril de 2016.

GENEAN PRESTES DOS SANTOS
Diretora Executiva

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 81/2016
PREGÃO ELETRÔNICO: 561/2015
PROCESSO: 01-1904.00059.00/2015

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE RONDÔNIA, através da SUPERIN-
TENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR N°
2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, ED. PACAÁS NOVOS 2º ANDAR,
neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio
Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata,
resolvem REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de material
de consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e outros), para aten-
der as necessidades da Superintendência Estadual de Turismo – SETUR, por
um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo Único desta ata, atendendo
as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas
alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de material de consu-
mo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e outros), para atender as
necessidades da Superintendência Estadual de Turismo – SETUR.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei
8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços
e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos
VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do
mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização
dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de
despesas do órgão requisitante.

http://www.rondonia.ro.gov.br/supel.
http://www.rondonia.ro.gov/supel.
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4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado
nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste
instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05
(cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no
Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item,
sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de
fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a
vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos reque-
rentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de
Preços, serão observadas as especif icações contidas no instrumento
convocatório.

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI,
c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3PRAZO DE ENTREGA: Logo após a entrega da Nota de Empenho, o fornecedor,
terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para entrega dos materiais, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que haja correspondência endereçada a
SEDES/SETUR justificando a não entrega no último dia útil de todos os materiais
no qual a (s) empresa (s) fornecedora sagrou-se vencedora.

6.4LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA: Os materiais a serem adquiridos deverão
ser entregues no Almoxarifado Central do Governo do Estado de Rondônia,
situado à Rua Antonio Lacerda, 4138 – Bairro Industrial – Telefone 69-3216-5451/
5466.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão
requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.

7.2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa detentora da Ata
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de
sua reapresentação.

7.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimen-
tos.

7.5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o
pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do aceite
da nota fiscal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de
Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar
contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos
valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO DE PREÇOS

 (Base Legal: art. 40, inciso III da Lei 8.666/93; art. 9º, V c/c § 2º do
Decreto 5450/05; art. 3º, I, Lei 10520/02)

9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, a CONTRATADA estará sujeita a:

9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/
93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez
por cento) sobre a parcela inadimplida.

9.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual
injustif icadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos
recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

9.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro
de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser
incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de
Fornecedores Impedidos de Licitar).

9.5. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do
Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso,
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita
na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

9.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada
da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha causar à Administração.

9.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante
se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

9.8.A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e
quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente
até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão
ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

9.9. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei
nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000,
e do Decreto nº 5.450, de 2005:

a)Inexecução total ou parcial do contrato;
b)Apresentação de documentação falsa;
c)Comportamento inidôneo;
d)Fraude fiscal;
e)Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no
Contrato.

9.10. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme
infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

9.11. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus,
com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as
principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que
surgirem, conforme o caso:
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* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

9.12. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.

9.13. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada
inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

9.14. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de
créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança
na forma prevista em lei.

9.15. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada
a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior
ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre
a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

9.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

9.17. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

9.18. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento
de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato
decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

9.19. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além
das previstas no Termo de Referência.

9.20. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer
fraude, o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao
Ministério Público, quaisquer das sanções previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente.

9.21. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em
Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

9.22 O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública,
nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

9.22.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições
da Ata de Registro de Preços .

9.22.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.22.3  A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

9.22.4  A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir
vantagem ilícita;

9.22.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos
incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei
10.520/02.

9.22.5 Por razões de interesse público, mediante despacho motivado,
devidamente justificado.

9.22.6 O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2,
9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.22.7 O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e
9.11.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.22.8 . O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.22.9.1 por razões de interesse público ou

9.10.9.2 a pedido do fornecedor.

10 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1.  Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de
Registro de Preços, durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2.  É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública
Estadual.

10.3.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

IT E M  D E S C R IÇ Ã O  D A  IN F R A Ç Ã O  G R A U  M U L T A *  
 P e rm itir  s i tu a ç ã o  q u e  c r ie  a  p o s s ib ilid a d e  o u  

c au s e  d a n o  fís ic o , les ã o  c o rp o ra l  o u  
c o n s eq u ê n c ia s  le ta is ;  p o r  o c o r rê n c ia .  

0 6  4 ,0 %  p o r 
d ia  

 U s a r  in d e v i d a m en te  i n fo rm a ç õ e s  si g ilo s a s  a  
q u e  tev e  a c e s so ;  p o r  o c o rrê n c ia .  

0 6  4 ,0 %  p o r 
d ia  

 S u s p e n d e r  o u  in t e r ro m p er , s a lv o  p o r  m o ti v o  
d e  fo rç a  m aio r  o u  c a s o  fo rtu ito , o s  s e rv i ço s  
c o n tra tu a is  p o r  d ia  e  p o r  u n id ad e  d e  
a ten d im en to ;  

0 5  3 ,2 %  p o r 
d ia  

 D e stru ir  o u  d a n i fic a r  d o c u m en to s  p o r  c u lp a  
o u  d o lo  d e  s eu s  a g en tes ;  p o r  o c o r rên c ia . 

0 5  3 ,2 %  p o r 
d ia  

 R e c u s a r -s e  a  e x e c u ta r s e rv iç o  d e te rm in ad o  
p e la  F IS C A L IZ A Ç Ã O , s e m  m o tiv o  
ju st if ic ad o ; p o r  o c o r rê n c ia ;  

0 4  1 ,6 %  p o r 
d ia  

 E x ec u t a r s e rv iç o  in c o m p le to , p a lia t iv o  
su b sti tu t i v o  c o m o  p o r c a rá te r  p e rm a n en te , 
o u  d e ix a r  d e  p ro v id en c ia r  re c o m p o siç ã o  
c o m p le m en ta r ;  p o r  o c o r rên c ia . 

0 2  0 ,4 %  p o r 
d ia  

 P a ra  o s  i te n s a  s e g u ir ,  d e ix a r  d e :  
 E fe tu a r o  p a g a m en to  d e  s eg u ro s , en c a rg o s  

fis c a is  e  s o c ia is ,  a ss im  c o m o  q u a isq u er 
d es p es a s  d ire ta s e /o u  in d ire ta s  re la c i o n ad a s 
à  ex ec u ç ã o  d e s te  c o n tra to ; p o r  d ia  e  p o r  
o c o rrê n c ia ; 

0 5  3 ,2 %  p o r 
d ia  

 C u m p r ir q u a is q u er  d o s i te n s d o  E d ita l  e  s e u s  
a n ex o s , m es m o  q u e  n ã o  p rev is to s  n es ta  
tab e la  d e  m u lta s , a p ó s  re in c id ên c ia  
fo rm a lm e n te  n o ti fic ad a  p e la  
F IS C A L IZ A Ç Ã O ; p o r  o c o r rên c ia . 

0 3  0 ,8 %  p o r 
d ia  

 C u m p r ir d e t e rm i n a ç ão  fo rm a l o u  in stru ç ã o  
c o m p le m en ta r  d a  
F IS C A L IZ A Ç Ã O , p o r  o c o r rên c ia ; 

0 3  0 ,8 %  p o r 
d ia  

 In ic ia r  ex ec u ç ã o  d e  s e rv i ç o  n o s  p raz o s  
es ta b e lec i d o s , o b s e rv a d o s o s  li m ites  
m ín im o s  e st ab e le c id o s  p o r  e st e  C o n tra to ;  
p o r  s e rv iç o , p o r  o c o r rê n c ia .  

0 2  0 ,4 %  p o r 
d ia  

 M a n te r a  d o cu m en ta çã o  d e  h ab ili taç ã o  
a tu a liza d a ; p o r  i t em , p o r  o c o r rê n c ia .  

0 1  0 ,2 %  p o r 
d ia  

 S u b s tit u ir  fu n c io n á r io  q u e  s e  c o n d u za  d e  
m o d o  in c o n v e n i en te  o u  n ã o  a ten d a  à s 
n ec es s id a d es  d o  Ó rg ã o , p o r fu n c io n á r io  e  
p o r  d ia ; 

0 1  0 ,2 %  p o r 
d ia  
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10.5. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6.  Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica
da adesão a este Registro de Preço.

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços
registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do
caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade
toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do
produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qual-
quer natureza;

12.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao
detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de
força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5 Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocor-
rida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebi-
mento de correspondência;

12.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, caben-
do-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á indepen-
dentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8 Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou
dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel obser-
vância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vi-
gentes;

12.9  Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decor-
rência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de
seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judi-
ciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilida-
de;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das
contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desa-
cordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no for-
necimento dos objetos desta Ata;

13.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de
preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá sob-hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à
Administração Pública do Estado de Rondônia:

SETUR – Superintendência Estadual de Turismo.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licita-
ção específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora
do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2.  Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços
na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e
pactuadas na proposta apresentada à licitação.

15.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, 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.

15.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o
Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que
contém os preços registrados e respectivos detentores.

        Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Licitações

MÁRCIA CARVALHO GUEDES
Gerente de Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata
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0001 Pasta AZ, tamanho ofício, com: protetor metálico 
prensado, visor, etiqueta, fechamento, cor preta, etc.

100,00 UND FRAMA R$ 5,62 R$ 5,62 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0002 Apontador plástico simples, c/ lâmina de aço inox, etc. 10,00 UND LEONORA R$ 0,42 R$ 0,42 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0003 Régua em material plástico incolor, graduada em 30 cm, 
subdivisão em mm, c/ 3,00 mm de espessura e 35 mm de 
largura.

12,00 UND WALEU R$ 1,50 R$ 1,50 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0004 Agenda permanente, c/ no mínimo 192 folhas, tamanho 
145 x 205 mm, c/ capa de papelão revestido p/ material 
sintético.

12,00 UND FRAMA R$ 16,87 R$ 16,87 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0005 Tesoura grande, em aço inox, 1ª qualidade, 20 cm de 
comprimento.

6,00 UND LEONORA R$ 3,88 R$ 3,88 0,00 DAGEAL COM.DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO LTDA

0006 Tesoura média, em inox, 1ª qualidade, 14 cm de 
comprimento.

6,00 UND LEONORA R$ 4,94 R$ 4,94 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0007 Caneta esferográfica, escrita fina, na cor azul corpo em 
material plástico transparente com suspiro, comprimento 
aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 
fabricante. Carga: tudo plástico aproximado de 130,5 mm, 
esfera em tungstênio. Embalagem: caixa c/ 50 unidades. 

6,00 CAIXA COMPACTOR 07 R$ 30,67 R$ 30,67 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0008 Caneta esferográfica, escrita fina, na cor vermelha corpo 
em material plástico transparente com suspiro, 
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a 
marca do fabricante. Carga: tudo plástico aproximado de 
130,5mm, esfera em tungstênio. Embalagem: caixa c/ 50 
unidades.

3,00 CAIXA COMPACTOR 07 R$ 30,67 R$ 30,67 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0009 Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor azul corpo 
em material plástico transparente com suspiro, 
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a 
marca do fabricante. Carga: tudo plástico aproximado de 
130,5mm, esfera em tungstênio. Embalagem: caixa c/ 50 
unidades.

6,00 CAIXA COMPACTOR 
ECONOMIC

R$ 30,67 R$ 18,66 -39,16 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0010 Caneta esferográfica, escrita grossa, na cor vermelha, 
corpo em material plástico transparente com suspiro, 
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a 
marca do fabricante. Carga: tudo plástico aproximado de 
130,5mm, esfera em tungstênio. Embalagem: caixa c/ 50 
unidades.

3,00 CAIXA COMPACTOR 
ECONOMIC

R$ 28,88 R$ 18,66 -35,39 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0011 Extrator de grampo em inox, do tipo espátula. 32,00 UND JAPAN R$ 1,29 R$ 1,29 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0012 Fita adesiva tipo durex, transparente, 12mm x 40m. 10,00 UND CELTA R$ 1,20 R$ 1,20 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA
PREÇO 

MERCADO DIF. %
PREÇO 

REGISTRADO DETENTORA
CONSUMO 
ESTIMADO
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0013 Pasta com elástico, cores variadas (branco 70 unid., azul 
70 unid. e verde 70 unid.).

210,00 UND ACP R$ 1,01 R$ 1,01 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0014 Faca estilete, com lâmina descartável de 18 mm de 
largura x 15 cm de altura, corpo em metal.

12,00 UND BRW R$ 1,55 R$ 1,29 -16,77 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0015 Cola branca em bastão, não tóxica 20g. 20,00 UND LEONORA R$ 1,10 R$ 1,10 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0016 Cola branca p/ papel, tubo c/ 90 gramas. 100,00 UND PIRATININGA R$ 0,95 R$ 0,95 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0017 Corretivo líquido a base d água, frasco com 18ml. 32,00 UND FRAMA R$ 0,82 R$ 0,82 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0018 Clips em metal niquelado para papel, nº. 3/0 caixa c/ no 
mínimo 50 unidades.

30,00 CAIXA CHAPARRAU R$ 1,51 R$ 1,51 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0019 Clips em metal niquelado para papel, nº. 4/0 caixa c/ no 
mínimo 50 unidades.

30,00 CAIXA CHAPARRAU R$ 1,58 R$ 1,58 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0020 Clips em metal niquelado para papel, nº. 5/0 caixa c/ no 
mínimo 50 unidades.

30,00 CAIXA CHAPARRAU R$ 2,66 R$ 2,66 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0021 Caneta hidrográfica, jogo c/ 12 peças, c/ cores variadas. 10,00 JOGO MAKE+/LEONORA R$ 28,96 R$ 9,94 -65,68 DAGEAL COM.DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO LTDA

0022 Grampo acobreado, para grampeador, tamanho 26/6. 
Embalagem: caixa com no mínimo 500 unidades.

25,00 CAIXA BRW R$ 3,97 R$ 3,97 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0023 Grampo acobreado, para grampeador, tamanho 23/8. 
Embalagem: caixa com no mínimo 500 unidades.

10,00 CAIXA BRW R$ 2,44 R$ 2,44 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0024 Grampo acobreado, para grampeador, tamanho 23/10. 
Embalagem: caixa com no mínimo 500 unidades.

5,00 CAIXA BRW R$ 11,96 R$ 11,96 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0025 Grampo acobreado, para grampeador, tamanho 23/10. 
Embalagem: caixa com no mínimo 500 unidades.

5,00 CAIXA BRW R$ 11,96 R$ 11,96 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0026 Almofada, para carimbo, em tecido, entintada na cor azul, 
estojo plástico, dimensões 90 x 146 mm. 

32,00 UND JAPAN STAMP R$ 2,17 R$ 2,17 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0027 Pasta suspensa marmorizada plastificada c/ visor. 300,00 UND FRAMA R$ 1,11 R$ 1,11 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0028 Colchete niquelado nº 1, caixa c/ no mínimo 72 unidades. 20,00 CAIXA CHAPARRAU R$ 4,13 R$ 4,13 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0029 Colchete niquelado nº 2, caixa c/ no mínimo 72 unidades. 30,00 CAIXA CHAPARRAU R$ 4,13 R$ 4,13 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0030 Livro ATA, formato oficio, com 100 folhas numeradas. 10,00 UND SAO DOMINGOS R$ 8,74 R$ 8,74 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0031 Livro ATA, formato oficio, com 50 folhas numeradas. 10,00 UND SAO DOMINGOS R$ 5,48 R$ 5,48 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0032 Livro para protocolo, formato 15 x 21 cm, c/ 100 folhas 
numeradas.

10,00 UND SAO DOMINGOS R$ 7,03 R$ 7,03 0,00 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0033 Cd-R, capacidade de no mínimo de 700 MB. 200,00 UND ELGIN R$ 1,03 R$ 0,87 -15,53 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP
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0034 Cd-RW, capacidade de no mínimo de 700 MB, 10x, 80 
min.

50,00 UND ELGIN R$ 3,33 R$ 2,59 -22,22 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0035 DVD-R, capacidade de no mínimo 4.7 GB. 300,00 UND ELGIN R$ 2,02 R$ 0,97 -51,98 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0036 Envelopes papel para cd/dvd c/visor transparente, 
medindo 13 cm x 13 cm, cores variadas.

700,00 UND SCRITY R$ 0,10 R$ 0,10 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0037 Caixa em plástico para arquivo, medindo no mínimo 36 
cm larg. x 24 alt. x 13 larg., na cor azul.

300,00 UND ALANPLAST R$ 3,66 R$ 3,59 -1,91 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

0038 Copo descartável "para água", com capacidade para 200 
ml, composição em polipropileno, material atóxico, 
totalmente reciclável, de primeira qualidade, na cor 
branca, fabricado de acordo com as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) "NBR 
14.865: 2002 - copos plásticos descartáveis", em indústria 
brasileira - Caixa com 25 (vinte e cinco) pacotes, 
contendo 100 (cem) copos cada, totalizando 2.500 (dois 
mil e quinhentos) copos por caixa.

10,00 CAIXA MINAPLAST R$ 84,13 R$ 67,50 -19,77 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME

0039 Caixa Térmica, material plástico, 49 litros, com alça. 3,00 UND MOR R$ 423,94 R$ 317,32 -25,15 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0040 Flanela comum em algodão, 60 cm largura, cores 
variadas.

20,00 UND ITATEX R$ 2,43 R$ 2,30 -5,35 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0041 Limpador, instantâneo multi uso, composto de tenso ativo 
não iônico, coadjuvantes, embalagem frasco com no 
mínimo 500 ml, contendo a marca do fabricante e prazo 
de validade.

40,00 UND GIOCA R$ 2,49 R$ 2,49 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0042 Detergente líquido, biodegradável, concentrado, com no 
mínimo 11% (onze por cento) do principio ativo básico do 
detergente. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem 
plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

10,00 UND    UZZO R$ 1,51 R$ 1,51 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0043 Esponja para limpeza, em poliuretana e fibra sintética, c/ 
bactericida e um lado abrasivo, tamanho médio 
aproximado de 110x75x20mm, com variação de +/- 2 mm.

10,00 UND BETANNIN R$ 0,48 R$ 0,48 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0044 Luva de látex longa para limpeza, tamanho M. 20,00 PAR IDAETEX R$ 4,45 R$ 4,45 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0045 Luva de Látex longa para limpeza, tamanho G. 20,00 PAR IDAETEX R$ 4,45 R$ 4,30 -3,37 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0046 Água, sanitária, base hipoclorito de sódio, concentração 
mínima de 2% de cloro ativo, uso domestico, com registro 
no Ministério da Saúde. Embalagem: plástica de 01 litro, 
com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.

40,00 UND ALVEJAX R$ 1,61 R$ 1,61 0,00 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

0047 Papel higiênico, folha simples em rolo, alta absorção, na 
cor branca, dimensões de 10 cm x 30 m. A embalagem 
devera conter a marca do fabricante, dimensão, cor e lote 
do produto. Pacote c/ 4 rolos.

50,00 PACOTE FLORAL R$ 4,97 R$ 4,13 -16,90 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME
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0048 Rodo, para piso, cepa em polipropileno com dimensão 
aproximada de 40 cm, cabo encaixe rosqueado, altura 
mínima de 120 cm.

6,00 UND CARVALHO R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0049 Saco P/ Lixo em plástico, 50 litros, cor preta, 63x80 
Pacote c/ no mínimo 10 unidades.

100,00 PACOTE    BRASILEIRINHO  
                                 
                                 
                                 
                   

R$ 2,86 R$ 2,86 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0050 Papel, toalha, em rolo, folha simples absorvente, 
picotada, de fibras celulósicas, dimensões 22,0 x 20,0 cm, 
com variação dos +/- 1 cm. Embalagem com 2 rolos, 
contendo +/- 60 toalhas cada rolo.

50,00 ROLO MILI R$ 2,49 R$ 2,49 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0051 Água mineral com gás, pacote c/ 12 unidades, frasco de 
500 ml.

20,00 PACOTE MINALINDA R$ 13,90 R$ 13,90 0,00 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME

0052 Água mineral sem gás, pacote c/ 12 unidades, frasco de 
500 ml.

50,00 PACOTE MINALINDA R$ 14,80 R$ 10,80 -27,03 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME

0053 CAFÉ, torrado e moído embalagem à vácuo de 250 
gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da 
Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC.

20,00 PACOTE COMODORO R$ 4,81 R$ 4,81 0,00 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME

0054 Garrafa térmica pressão c/ capacidade p/ 1,8 lt., inox, jato 
direcionável, bico corta pingo, corpo em aço inoxidável, 
ampola de vidro.

3,00 UND ALADDIN R$ 141,71 R$ 140,00 -1,21 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0055 Conjunto de descanso em aço inox, p/ copos c/ 06 peças. 3,00 PEÇA ARTINOX R$ 751,33 R$ 751,29 -0,01 GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA - EPP

CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone

63.785.398/0001-39 MEGGACARTEC COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV: GETULIO VARGAS , 3227 - 
SÃO JOÃO BOSCO

PORTO VELHO - 
RO

CRISTIELE DE BRITO DUTRA 645.698.592-20 (69) 3224-4693

05.801.999/0001-91 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 1821 - 
KM 01

PORTO VELHO - 
RO

MANOEL FRANCIVALDO 
IANANES DE OLIVEIRA

578.102.652-53 (69) 32215641 / 
92310730 

07.245.458/0001-50 DAGEAL COM.DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO LTDA

Rua Princesa Izabel, 26 - BARAO DE 
COTEGIPE - RS

Daiane Carla Tomazelli Minski 004.880.490-83 (54)3523-2009

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME RUA MEXICO, 2529 - EMBRATEL PORTO VELHO - 
RO

ROLDAO BRAGA RIBEIRO 164,475,493-20 (69)3225-1171

15.749.688/0001-84 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

RUA CAPITÃO SILVIO , 558 - 
CENTRO

JI-PARANA - RO DETANEA PEREIRA DE SOUZA 
MEISSEN

693.806.192-00 (69) 3423-3354

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1904.00059-00-2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 81/2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 561/2015

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/04/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SETUR
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11.464.383/0001-75 GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA - EPP

RUA SALVADOR DA SILVA 
PORTO, 20 - FORQUILHINHAS

SAO JOSE - SC RUTH MEIER SILVEIRA 010,137,709-60 (48)3259-8798
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1904.00059-00-2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 81/2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 561/2015

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/04/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SETUR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 082/2016
PREGÃO ELETRÔNICO: 99/2016
PROCESSO: 01-1712.01300-00/2016

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE RONDÔNIA, através da SUPERINTEN-
DÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR N° 2986
COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, CURVO 03 RIO JAMARI 1º ANDAR – BAIRRO:
PEDRINHAS, neste ato representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor
Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta
Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO para eventual e futura aquisição de mate-
rial de consumo (copos descartáveis para água e café), a pedido da Secretaria
de Estado da Saúde-SESAU, por um período de 12 (doze) meses, conforme
Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto
Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições
a seguir.

1. DO OBJETO

REGISTRAR O PREÇO para eventual e futura aquisição de material de consumo
(copos descartáveis para água e café), a pedido da Secretaria de Estado da
Saúde-SESAU.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei
8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e
VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das
quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais
e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do
órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado
nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste
instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05
(cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no
Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item,

sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de
fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente duran-
te a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos
requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro
de Preços, serão observadas as especif icações contidas no instrumento
convocatório.

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso
XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3 PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via
requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade no prazo de
até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota de Empenho.

6.4 LOCAL/HORÁRIOS: Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado
Central/SESAU, Avenida Rio Madeira, 603, Bairro Lagoa – Porto Velho/RO, de
Segunda a Sexta-Feira das 7h30min às 13h30min.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Ór-
gão requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.

7.2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa detentora da
Ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da
data de sua reapresentação.

7.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá
de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer forne-
cimentos.

7.5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará
o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do
aceite da nota fiscal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de
Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar
contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo
dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO
DO REGISTRO DE PREÇOS

(Base Legal: art. 40, inciso III da Lei 8.666/93; art. 9º, V c/c § 2º do Decreto
5450/05; art. 3º, I, Lei 10520/02)
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9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, a CONTRATADA estará sujeita a:

9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento)
sobre a parcela inadimplida.

9.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual
injustif icadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos
recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

9.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, f icará impedida de licitar e
contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores
Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no
SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

9.5. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do
Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso,
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na
dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

9.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
causar à Administração.

9.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se
sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na legislação vigente.

9.8.A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e
quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente
até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão
ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

9.9. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do
Decreto nº 5.450, de 2005:

a)Inexecução total ou parcial do contrato;
b)Apresentação de documentação falsa;
c)Comportamento inidôneo;
d)Fraude fiscal;
e)Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

9.10.As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida
e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

9.11.Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com
percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais
situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme
o caso:

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

9.12.As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.

9.13.Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada
inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

9.14.As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de
créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua
cobrança na forma prevista em lei.

9.15. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo f icar
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico
de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justif icados e
comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo
auferido.

9.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

9.17. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

9.18.Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade,
previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;c)

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA* 
 Permitir situação que crie a possibilidade ou cause 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 
por ocorrência. 

06 4,0% por 
dia 

 Usar indevidamente informações sigilosas a que 
teve acesso; por ocorrência. 

06 4,0% por 
dia 

 Suspender ou interromper, salvo por motivo de 
força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

05 3,2% por 
dia 

 Destruir ou danificar documentos por culpa ou 
dolo de seus agentes; por ocorrência. 

05 3,2% por 
dia 

 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 
ocorrência; 

04 1,6% por 
dia 

 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo 
como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência. 

02 0,4% por 
dia 

 Para os itens a seguir, deixar de: 
 Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e 

sociais, assim como quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução deste 
contrato; por dia e por ocorrência; 

05 3,2% por 
dia 

 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada 
pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 0,8% por 
dia 

 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 

03 0,8% por 
dia 

 Iniciar execução de serviço nos prazos 
estabelecidos, observados os limites mínimos 
estabelecidos por este Contrato; por serviço, por 
ocorrência. 

02 0,4% por 
dia 

 Manter a documentação de habilitação atualizada; 
por item, por ocorrência. 

01 0,2% por 
dia 

 Substituir funcionário que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
Órgão, por funcionário e por dia; 

01 0,2% por 
dia 
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Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

9.19.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das previstas no Termo
de Referência.

9.20.Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude,
o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério
Público, quaisquer das sanções previs tas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente.

9.21.Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.

9.22 O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos
termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

9.22.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da
Ata de Registro de Preços .

9.22.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.22.3  A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

9.22.4  A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir
vantagem ilícita;

9.22.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos
III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.

9.22.5 Por razões de interesse público, mediante despacho motivado,
devidamente justificado.

9.22.6 O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2,
9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.22.7 O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e 9.11.2
acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

9.22.8 . O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.22.9.1 por razões de interesse público ou

9.10.9.2 a pedido do fornecedor.

10 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1.  Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de
Registro de Preços, durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2.  É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais
a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

10.3.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participantes.

10.5. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6.  Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica
da adesão a este Registro de Preço.

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os
preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do
inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados,
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador
poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entida-
de toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do
produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade
do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação
de qualquer natureza;

12.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe
ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades
a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;

12.5 Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência;

12.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela Administração Pública.
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12.8 Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou
dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel obser-
vância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vi-
gentes;

12.9 Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência
do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, exi-
mindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das
contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;

13.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no forneci-
mento dos objetos desta Ata;

13.4 Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de
preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pen-
dente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à

Administração Pública do Estado de Rondônia:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licita-
ção específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora
do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços
na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e
pactuadas na proposta apresentada à licitação.

15.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações
e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, 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.

15.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o
Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que
contém os preços registrados e respectivos detentores.

        Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventu-
ais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Licitações

MÁRCIA CARVALHO GUEDES
Gerente de Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

0001 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 180ml, 
confeccionado em poliestireno, não tóxico, transparente, 
reforçado com frisos laterais, bordas arredondadas não 
cortantes e sem telescopamento. Massa mínima 1,62g. 
Norma ABNT NBR 14865/2002 atualizada em junho de 
2012, que deverá constar na embalagem. 
Acondicionamento: Pacote plástico lacrado com 100 
unidades.

60.000,00 PACOTE COPOCENTRO R$ 1,98 R$ 1,98 0,00 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

0002 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ml, 
confeccionado em poliestireno, não tóxico, transparente, 
reforçado com frisos laterais, bordas arredondadas não 
cortantes e sem telescopamento. Massa mínima 0,75g. 
Norma ABNT NBR 14.865/2002 atualizada em junho de 
2012, que deverá constar na embalagem. 
Acondicionamento: Pacote plástico lacrado com 100 
unidades.

18.000,00 PACOTE TOTALPLAST R$ 1,22 R$ 0,94 -22,95 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone

15.749.688/0001-84 IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI ME

RUA CAPITÃO SILVIO , 558 - 
CENTRO

JI-PARANA - RO DETANEA PEREIRA DE SOUZA 
MEISSEN

693.806.192-00 (69) 3423-3354

05.801.999/0001-91 DELTA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 1821 - 
KM 01

PORTO VELHO - 
RO

MANOEL FRANCIVALDO 
IANANES DE OLIVEIRA

578.102.652-53 (69) 32215641 / 
92310730 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA
PREÇO 

MERCADO DIF. %
PREÇO 

REGISTRADO DETENTORA
CONSUMO 
ESTIMADO

ANEXO ÚNICO DA ATA

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 14/04/2016 08:47:20 Página 1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.01300-00-2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 82/2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 99/2016

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/04/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/04/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) - SESAU
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 83/2016
PREGÃO ELETRÔNICO: 567/2015
PROCESSO: 01-1601.17802-00/2015

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE RONDÔNIA, através da SUPERINTEN-
DÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR N° 2986
COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, ED. PACAÁS NOVOS 2º ANDAR, neste ato
representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel
e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem REGIS-
TRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de Material Permanente - armá-
rio de aço, microcomputador, nobreak, impressora, webcam, microfone, televi-
sor e telefone IP, tendo como interessado a Secretaria de Estado da Educação -
SEDUC, por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo Único desta ata,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas
alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de Material Permanente
- armário de aço, microcomputador, nobreak, impressora, webcam, microfone,
televisor e telefone IP, tendo como interessado a Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEDUC.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei
8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da
Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a
alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas,
bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de
responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado
nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste
instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05
(cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no
Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item,
sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de
fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a
vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos reque-
rentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro
de Preços, serão observadas as especif icações contidas no instrumento
convocatório.

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI,
c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. PRAZO DE ENTREGA: Os materiais, objeto do presente termo,
deverão ser entregues no local definido no item 6.1, no prazo de até
30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após o
recebimento da Nota de Empenho – NE, expedida pelo órgão solicitante.

6.4. O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado mediante o
cumprimento, pela Contratada, dos seguintes requisitos
cumulativos:

a)solicitação de prorrogação protocolada dentro do prazo de entrega dos
bens;
b)comprovação documental da ocorrência de motivo imprevisível (caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe), ocorrido depois da apresentação de sua
proposta, que tenha correlação direta de causa e efeito sobre a necessidade
do atraso.

6.5. Não se admitirá prorrogação se:

a)o atraso ocorrer por culpa da contratada;
b)se não cumprir os requisitos do item 5.2.2; ou
c)houver interesse público devidamente justificado nos autos que demonstre
ser a escolha mais vantajosa para a administração.
d)Ocorrendo recusa ou atraso na entrega total ou parcial do bem, o responsável
pela fiscalização do contrato se obriga por força do Art. 4º da Lei Estadual nº.
2.414/11, a produzir parecer técnico e o encaminhará ao ordenador de
despesas para instauração de procedimento administrativo, instrução dos
autos para fins de penalização da contratada e inserção no “Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual”.
e)Qualquer solicitação por parte da Contratada deverá ser dirigida ou entregue
na Secretaria de Estado da Educação, situada na Rua Padre Chiquinho s/n,
Bairro Pedrinhas, palácio Rio Madeira, Edifício Reto 1, CEP: 76.801-468 – Porto
Velho/RO, aos cuidados da Diretoria Administrativa e Financeira – DAF/SEDUC,
de segunda à sexta-feira, no horário das 7h30min às 13h30min.

6.6. LOCAL/HORÁRIO DE ENTREGA: Os materiais adquiridos deverão
ser entregues na Gerência de Almoxarifado e Patrimônio da
Secretaria de Estado da Educação – GAP/SEDUC, na Rua dos
Imigrantes, nº 1699, Bairro São Sebastião II, ao lado do IDARON, em
Porto Velho-RO, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h30m às
13h30min, mediante prévio agendamento junto ao GAP/SEDUC, pelos
telefones: (69) 3216-5901 e (69) 3216-5923.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Ór-
gão requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.

7.2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa detentora da
Ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da
data de sua reapresentação.

7.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá
de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer forne-
cimentos.

7.5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará
o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do
aceite da nota fiscal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de
Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar
contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo
dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO
DO REGISTRO DE PREÇOS

(Base Legal: art. 40, inciso III da Lei 8.666/93; art. 9º, V c/c § 2º do Decreto
5450/05; art. 3º, I, Lei 10520/02)
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9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, a CONTRATADA estará sujeita a:

9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento)
sobre a parcela inadimplida.

9.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual
injustif icadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos
recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de
até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

9.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, f icará impedida de licitar e
contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores
Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no
SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

9.5. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do
Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso,
seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na
dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

9.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
causar à Administração.

9.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se
sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base na legislação vigente.

9.8.A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e
quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente
até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão
ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

9.9. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do
Decreto nº 5.450, de 2005:

a)Inexecução total ou parcial do contrato;
b)Apresentação de documentação falsa;
c)Comportamento inidôneo;
d)Fraude fiscal;
e)Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

9.10. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal
que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida
e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

9.11. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com
percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais
situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme
o caso:

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

9.12. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.

9.13. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada
inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

9.14. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de
créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua
cobrança na forma prevista em lei.

9.15. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo f icar
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico
de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justif icados e
comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo
auferido.

9.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

9.17. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

9.18. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade,
previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do
contrato decorrente desta licitação:

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA* 
 Permitir situação que crie a possibilidade ou 

cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência. 

06 4,0% por 
dia 

 Usar indevidamente informações sigilosas a que 
teve acesso; por ocorrência. 

06 4,0% por 
dia 

 Suspender ou interromper, salvo por motivo de 
força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de 
atendimento; 

05 3,2% por 
dia 

 Destruir ou danificar documentos por culpa ou 
dolo de seus agentes; por ocorrência. 

05 3,2% por 
dia 

 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 
ocorrência; 

04 1,6% por 
dia 

 Executar serviço incompleto, paliativo 
substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição 
complementar; por ocorrência. 

02 0,4% por 
dia 

 Para os itens a seguir, deixar de: 
 Efetuar o pagamento de seguros, encargos 

fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução 
deste contrato; por dia e por ocorrência; 

05 3,2% por 
dia 

 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 
anexos, mesmo que não previstos nesta tabela 
de multas, após reincidência formalmente 
notificada pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

03 0,8% por 
dia 

 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 

03 0,8% por 
dia 

 Iniciar execução de serviço nos prazos 
estabelecidos, observados os limites mínimos 
estabelecidos por este Contrato; por serviço, por 
ocorrência. 

02 0,4% por 
dia 

 Manter a documentação de habilitação 
atualizada; por item, por ocorrência. 

01 0,2% por 
dia 

 Substituir funcionário que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
Órgão, por funcionário e por dia; 

01 0,2% por 
dia 
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a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

9.19. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das previstas no Termo
de Referência.

9.20. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude,
o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério
Público, quaisquer das sanções previs tas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente.

9.21. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.

9.22 O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos
termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

9.22.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da
Ata de Registro de Preços .

9.22.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.22.3  A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

9.22.4  A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir
vantagem ilícita;

9.22.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos
III ou IV do caput do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.

9.22.5 Por razões de interesse público, mediante despacho motivado,
devidamente justificado.

9.22.6 O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2,
9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.22.7 O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e 9.11.2
acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.

9.22.8 . O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.22.9.1 por razões de interesse público ou

9.10.9.2 a pedido do fornecedor.

10 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1.  Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de
Registro de Preços, durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2.  É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais
a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

10.3.  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

10.5. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6.  Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica
da adesão a este Registro de Preço.

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os
preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços
ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do
inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados,
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador
poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entida-
de toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do
produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade
do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação
de qualquer natureza;

12.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe
ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução
dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades
a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas;

12.5 Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência;

12.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
12.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8 Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência
ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua
culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas,
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às dispo-
sições legais vigentes;

12.9  Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decor-
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rência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de
seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judici-
ais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das
contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

   13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no forne-
cimento dos objetos desta Ata;

13.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de
preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pen-
dente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá sob-hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à
Administração Pública do Estado de Rondônia:

SEDUC – Secretaria de Estado da Educação

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licita-
ção específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora
do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços
na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições  ofertadas e
pactuadas na proposta apresentada à licitação.

15.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações
e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, 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.

15.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o
Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que
contém os preços registrados e respectivos detentores.

        Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventu-
ais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Licitações

MÁRCIA CARVALHO GUEDES
Gerente de Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

0001 Armário - Armário em aço que permita abrigar o 
computador com os periféricos e o Televisor. Dimensões 
mínimas: 1,90m (alt) x 1,50m (larg) x 80cm(prof). 
Obrigatório possuir: 02 prateleiras, 02 portas com tranca.

300,00 UND LABNOX R$ 704,67 R$ 704,67 0,00 INFOTEC MAGAZINE EIRELI-ME

0002 Microcomputador PC - Motherboard (Placa Mãe) com as 
seguintes características: Barramento 1600 MHz mínimo; 
Suporta 4 módulos DIMM com suporte até 32 GB, 
Suporte ao modo Dual Channel, e memória DDR3 
1600/1333 MHz; Portas de Conexões: 4(quatro) slots 
DIMM com suporte até 32 GB; Suporte ao modo Dual 
Channel; Suporta RAID 0, 1 e 5; Traseira: 2x PS/2 
(teclado e mouse) 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 1x HDMI, 1x 
DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA 1x RJ-45 3x Áudio (2x 
Line in Microfone e Auxiliar, 1x Line out Alto-falantes) 
Frontal: 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x 
Line out (Fone de Ouvido) Fonte: 300 W, PFC Ativo, 85% 
de eficiência típica 100~240V / 50~60Hz automática; 
Segurança: Chip de criptografia TPM 1.2 Abertura para 
trava tipo Kensington Anilha para cadeado Sensor de 
intrusão vPro permite o gerenciamento remoto do 
equipamento com segurança; Processador: 3.60 GHz , 
FSB: 1600 Mhz; cache L3 8Mb ou superior; Memória: 8 
Gb DDR3 1333MHz, Non-ECC; 01 Disco Rígidos 1 TB 
sata II ´ Gravador óptica DVD/CDRW ; Teclado 
ABNT2 FULL USB (padrão brasileiro), Mouse Ótico sem 
esfera (mínimo),2 botões e barra de rolagem USB; 
Monitor LCD/LED de ´ ou superior. Widescreen LED 
± AntiGlare; Contraste : DFC 5.000.000:1; Resolução 
Máxima : 1920x1080 @ 60Hz; Tensão : AC 110 ±
VAC / 50/60 Hz, fonte interna; Conector HDMI, DVI-D e D-
SUB 15 Pinos (VGA) Terá manuais e CDS com Driver´s 
de instalação do equipamento; O equipamento estará 
com o sistema operacional Windows 8.1 Pro , originais 
em português instalado, e mídia em CD original; O 
equipamento será totalmente compatível com o sistema 
operacional Windows 7 Pro ou superior; Microsoft Office 
Home & Business 2013, com chave do produto; Terá as 
seguintes Certificações: Compatibilidade da Microsoft na 
internet HCL; Compatibilidade eletromagnética: IEC 
61000, CISPR22 e CISPR24; Segurança do usuário: IEC 
60950; Eficiência energética: 80Plus Bronze Equipamento 
ecológico: EPEAT Gold e RoHS; Ruído acústico: ISO 
9296 / NBR 10152; Gerenciamento remoto: DMTF. 
Processo Produtivo Básico - PPB; Certificação da 
ANATEL. O equipamento proposto possuirá garantia de 
03 anos, no mínimo, para reposição de peças, mão de 
obra, suporte on-site e atendimento no local com 

300,00 UND POSITIVO R$ 4.859,73 R$ 4.293,33 -11,65 LIFE TECH INFORMATICA LTDA ME
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 83/2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 567/2015

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/04/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE AÇO, MICROCOMPUTADOR, NOBREAK, 
IMPRESSORA, WEBCAM, MICROFONE, TELEVISOR E TELEFONE IP - SEDUC
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abrangência em todo Estado de Rondônia. O tempo de 
atendimento será de no máximo 72 horas a contar com a 
data de abertura do chamado (on-site), para 
operacionalização do equipamento defeituoso; O 
fabricante do equipamento proverá assistência técnica 
autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho 
(devidamente comprovado). O fabricante ou a empresa 
que prestará a assistência técnica ao equipamento terá 
um número telefônico para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados estarão disponíveis para 
download no web-site do fornecedor do equipamento; A 
empresa ou o fabricante do equipamento fará a entrega 
dos manuais do usuário e referência técnica contendo 
todas as informações sobre o produto e seus 
componentes, com instruções para a instalação, 
configuração e uso em português e/ou inglês. Prazo de 
Garantia: 03 (três) anos de garantia padrão on site.
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0003 Nobreak ± CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: Tensão 
nominal Bivolt automático 115/127/220V; Frequência de 
rede: 60 Hz. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: Potência 
máxima 1400VA/980W; Fator de potência 0,7; Tensão 
nominal 115V; Regulação: + 6% - 10% para operação 
rede e ± 5 para operação bateria; Frequência 60Hz ± 1%; 
Forma de onda Senoidal pura; Mínimo 5 tomadas no 
padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais); Software 
para gerenciamento de energia com entrada padrão USB 
(acompanha cabo); Minimo 2 leds frontais informando as 
principais condições do nobreak; Filtro de linha; 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 
Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak 
desligado; Partida a frio: ligar o nobreak mesmo na 
ausência de rede elétrica; Conector do tipo engate rápido 
para bateria externa; Função True RMS; Autoteste; Botão 
liga/ desliga temporizado com função Mute; Porta fusível 
externo com unidade reserva; Rendimento 95% (para 
operação rede) e 85% (para operação bateria); Bateria 
interna: Mínimo 2 baterias 12Vdc/7Ah. PROTECOES: 
Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e 
neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica; 
Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 
Sobrecarga. O equipamento proposto possuirá garantia 
de 03 anos, no mínimo, para reposição de peças, mão de 
obra, suporte on-site e atendimento no local com 
abrangência em todo Estado de Rondônia. O tempo de 
atendimento será de no máximo 72 horas a contar com a 
data de abertura do chamado (on-site), para 
operacionalização do equipamento defeituoso; O 
fabricante do equipamento proverá assistência técnica 
autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho 
(devidamente comprovado). O fabricante ou a empresa 
que prestará a assistência técnica ao equipamento terá 
um número telefônico para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados estarão disponíveis para 
download no web-site do fornecedor do equipamento; A 
empresa ou o fabricante do equipamento fará a entrega 
dos manuais do usuário e referência técnica contendo 
todas as informações sobre o produto e seus 
componentes, com instruções para a instalação, 
configuração e uso em português e/ou inglês. Prazo de 
Garantia: 03 (três) anos de garantia padrão on site.

300,00 UND SMS R$ 955,17 R$ 716,33 -25,00 LIFE TECH INFORMATICA LTDA ME

0004 Impressora - Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 
20 ppm. Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 
segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 
páginas Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 
2000 Tecnologia de impressão: Laser Qualidade de 
impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi Idiomas de 
impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas 
Velocidade do processador: 600 MHz Recurso de 

300,00 UND HP R$ 2.108,60 R$ 2.108,60 0,00 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME
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impressão móvel, aplicativos móveis Conectividade, 
padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede 
Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada Pronto para 
trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada) 
Sistemas operacionais compatíveis: Instalação completa 
de software suportada em: Windows 8 (82/64 bits), 
Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), 
Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de 
driver admitida somente em Windows Server 2012; 
Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 
R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), 
Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows 
Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP 
(64 bits) (SP2 ou superior); Mac OS X v 10.6.8 ou 
superior; Linux Por favor, consulte o suporte online para 
Linux hplipopensource.com/hplip-web/install.html. 
Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de 
entrada para 150 folhas Manuseio de saída de papel, 
padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face 
para baixo Impressão frente e verso: Manual (fornecido 
suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; 
B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, 
Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS 
simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 
5 a 8,5 x 14 pol Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 
127 a 216 x 356 mm Tipos de suportes: Papel (normal, 
LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões 
postais Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m² 
Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de 
documentos Formatos dos arquivos digitalizados: O 
software de digitalização para Windows aceita os 
formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; 
O software de digitalização para Mac aceita os formatos 
de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF 
pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica: 
Até 1200 dpi Tamanho da digitalização (no scanner de 
mesa), máximo: 216 x 297 mm Tamanho da digitalização 
(ADF), máximo: 216 x 356 mm Velocidade de 
digitalização o (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), 
até 5 ppm (colorido) Digitalização ADF duplex: Não 
Capacidade do alimentador automático de documentos: 
Padrão, 35 folhas Formatos de arquivo, admitidos: PDF; 
TIF; BMP;PNG; JPG Velocidade de cópia (normal): 
Preto:Até 20 cpm[4] Resolução de cópia (texto em preto): 
Até 600 x 600 dpi Configurações de redução/ampliação 
de cópia: 25 até 400% Envio/recepção de faxes: Sim 
Velocidade de transmissão de fax: 33.6 kbps[6] Memória 
do fax: Até 500 páginas Resolução de fax: Até 300 x 300 
dpi Discagens rápidas, número máximo: Até 100 números 
Locais de transmissão: 100 locais Requisitos de 
alimentação e operação Alimentação: Tensão de entrada: 
110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de 
entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; 
sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por 
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número de peça com nº identificador de código de Opção) 
Consumo de energia: 480 watts (imprimindo), 186 watts 
(copiando a partir do ADF), 4,5 watts (pronta), 1,1 watts 
(suspensão/desligamento automático), 0,1 watt 
(desligamento manual)[8] Eficiência de energia: 
qualificado pela ENERGY STAR® Gama de temperaturas 
de funcionamento: 15 a 32,5ºC Intervalo de umidade para 
funcionamento: 30 a 70% RH O equipamento proposto 
possuirá garantia de 03 anos, no mínimo, para reposição 
de peças, mão de obra, suporte on-site e atendimento no 
local com abrangência em todo Estado de Rondônia. O 
tempo de atendimento será de no máximo 72 horas a 
contar com a data de abertura do chamado (on-site), para 
operacionalização do equipamento defeituoso; O 
fabricante do equipamento proverá assistência técnica 
autorizada do fabricante na cidade de Porto Velho 
(devidamente comprovado). O fabricante ou a empresa 
que prestará a assistência técnica ao equipamento terá 
um número telefônico para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos; Todos os drivers para os sistemas 
operacionais suportados estarão disponíveis para 
download no web-site do fornecedor do equipamento; A 
empresa ou o fabricante do equipamento fará a entrega 
dos manuais do usuário e referência técnica contendo 
todas as informações sobre o produto e seus 
componentes, com instruções para a instalação, 
configuração e uso em português e/ou inglês. Prazo de 
Garantia: 03 (três) anos de garantia padrão on site. 

0005 Webcam - webcam 1080p HD ou equivalente deverão 
satisfazer as Especificações Técnicas: Resolução de 
vídeo HD, mínimo de 720p (1280 x 720 pixels); Taxa de 
frames: 30 quadros por segundo ou superior; Resolução 
mínima da foto: 5.0 MegaPixels; Foco automático 
(autofocus); Formato Widescreen 16:9; Compatível com o 
Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (64 bits); 
Microfone embutido; Controle automático de luminosidade 
e cor; Cabo com a interface USB 2.0 (com 1,5 metros de 
comprimento); Botão de captura de imagem; Manual em 
português do Brasil; Drive de instalação, se necessário, 
para cada Webcam HD; Suporte de fixação para monitor; 
Garantia limitada de 3 anos. Observações: (1) A empresa 
fabricante e / ou importadora do equipamento deverá 
possuir certificado do Inmetro para a fabricação ou 
importação do bem e /ou produto, com prazo de validade 
superior a 03 meses da data da entrega do mesmo. O 
certificado deverá estar disponível para consulta, 
download e impressão, no website institucional do 
Inmetro. (2) As especificações citadas poderão ser 
substituídas por itens com fatores superiores em 
qualidade, quantidade e potência. Prazo de Garantia: 12 
(doze) meses. 

300,00 UND C3 TECH R$ 403,23 R$ 383,00 -5,02 JVM COPIADORAS E INFORMATICA 
LTDA
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1601.17802-00-2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 83/2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 567/2015

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/04/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE AÇO, MICROCOMPUTADOR, NOBREAK, 
IMPRESSORA, WEBCAM, MICROFONE, TELEVISOR E TELEFONE IP - SEDUC
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Secretaria de Saúde

CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone

23.586.149/0001-08 INFOTEC MAGAZINE EIRELI-ME AV. OSVALDO ARANHA, 122 - B M 
GORETTI

BENTO 
GONCALVES - RS

JADSON CHARLES 
PAWLOWSKI

015.558.520-76 (54) 3019-7600

84.738.632/0001-47 LIFE TECH INFORMATICA LTDA ME RUA DOM PEDRO II, 1970 - SAO 
CRISTOVAO

PORTO VELHO - 
RO

DELMO GOMES COSTA 220,882,452-00 (69)3223-6493

05.587.568/0001-74 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME

RUA: MARECHAL DEODORO, 
2682 - OLARIA

PORTO VELHO - 
RO

DELVANE GOMES COSTA 220.683.252-68 (69) 3223 5082 / 
9245 5991

06.128.710/0001-88 JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA AV MIGUEL SUTIL, 13762 - 
CIDADE VERDE

CUIABA - MT MARCIO JOEL SANTANA DA 
COSTA

328.156.891-20 (65)637-6040

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1601.17802-00-2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 83/2016

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 567/2015

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 07/04/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 15/04/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ARMÁRIO DE AÇO, MICROCOMPUTADOR, NOBREAK, 
IMPRESSORA, WEBCAM, MICROFONE, TELEVISOR E TELEFONE IP - SEDUC

TERMO DE COMODATO Nº 033/2015/SESAU/GAB-RO.

TERMO DE COMODATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE/GAB-RO, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS
PARECIS RO, OBJETIVANDO A CESSÃO DE BEM MÓVEL.

Aos vinte um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, a SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.287.520/0001-88, situada
na Av. Gonçalves Dias nº. 812 – Bairro Olaria - CEP. 76.800.000 – Porto Velho,
doravante denominado SESAU, neste ato representado por seu SECRETÁRIO
DE SAÚDE SR. WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, empossado em 21 de
Novembro de 2012, Diário Oficial do Estado nº 2102 de 21.11.2012, Portador da
Carteira de Identidade nº. 93.793 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº
085.341.442-49, e a “PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS
PARECIS” situada na Av. Presidente Prudente, n° 3762, neste ato representado
pelo prefeito OBADIAS BRAZ ODORICO, Portador da Carteira de Identidade
nº. 401.304- SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 288.101.202-72, resolvem cele-
brar o presente TERMO DE COMODATO conforme TERMO DE RESPONSABILI-
DADE Nº. 284/GAP/SESAU/2015 mediante as disposições expressas nas cláu-
sulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Comodato, regido pelas disposições contidas nos Arti-
gos 579 e seguintes do Código Civil, tem por objeto a cessão, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, do bem móvel veiculo - PICK-UP
CHEVROLET S10 Colina, CABINE DUPLA 2.4MPFI F. Power CS, 4 PORTAS,
COR BRANCO, CHASSI Nº. 9BG138AX04C417889, ANO/MOD. 2004/2004, PLA-
CA NCK-8773, RENAVAM Nº828675880), no valor de tabela FIPE R$ 25.708,00
(Vinte e cinco mil, setecentos e oito reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO E USO

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS se obriga a
recuperar e zelar pelo bem ora cedido e a não transferir a terceiros, no todo ou
em parte, seja a que título for os direitos inerentes ao presente Termo de Comodato,
salvo na hipótese de prévio e expresso consentimento da SESAU.

Subcláusula Primeira - É de responsabilidade exclusiva da PREFEITURA
DO MUNICIPIO a aquisição dos insumos indispensáveis ao funcionamento do
bem ora cedido.

Subcláusula Segunda - A utilização do bem a que se refere à Cláusula
Primeira, limita-se no desenvolvimento de atividades na área de saúde pública
do município, não podendo haver destinação para quaisquer outros fins, sob
pena de retomada do bem pela SESAU.

Subcláusula Terceira – O direito da PREFEITURA DO MUNICIPIO limita-se

ao uso do bem ora cedido, não sendo admitido oferecê-lo em garantia de
quaisquer obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA POSSE
Na hipótese da PREFEITURA sofrer qualquer turbação ou esbulho na pos-

se do bem objeto deste Termo de Comodato, deverá de imediato, comunicar o
fato à SESAU.

Subcláusula Única - Em qualquer demanda judicial que verse sobre a
posse ou propriedade relativas ao bem ora cedido, sendo a PREFEITURA
citado em nome próprio, deverá, no prazo legal, nomear a SESAU.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO
A PREFEITURA se responsabiliza pelos serviços de manutenção preventi-

va e corretiva do bem objeto do presente Termo de Comodato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS
As despesas com impostos, taxas, emolumentos, multas e quaisquer ou-

tras que incidam ou venham a incidir sobre o bem ora cedido, correrão por
conta da PREFEITUR DO MUNICIPIO, que fornecerá os respectivos compro-
vantes de recolhimento à SESAU sempre que solicitado.

CLÁUSULA SEXTA – DA VISTORIA
A SESAU poderá, a qualquer tempo, proceder à vistoria no bem ora cedido,

a fim de constatar cumprimento, pela PREFEITURA, das obrigações assumi-
das neste Termo de Comodato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESSARCIMENTO
A PREFEITURA, no caso do bem ser avariado, sendo antieconômica a

recuperação, ou no caso de furto, deverá ser comunicado imediatamente a
SESAU, para avaliação e providências.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Comodato terá vigência por tempo de 02 (DOIS) anos,

a partir da data de sua assinatura, podendo ser objeto de DOAÇÃO a PREFEI-
TURA no término de seu contrato, Desde que sejam Cumpridas todas as obri-
gações assumidas neste Termo de COMODATO.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente Termo de Comodato será rescindido, quer pela inobservância

das condições estipuladas, sujeitando a parte inadimplente à indenização por
perdas e danos, quer pela superveniência de norma legal que o torne formal
ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO
O presente Termo de Comodato poderá ser extinto, por mútuo consenti-

mento ou mediante denúncia da parte interessada.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A SESAU encaminhará, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua

assinatura, extrato deste Termo de Comodato, para publicação no Diário Oficial
da União, a qual deverá ocorrer no prazo de 30 (TRINTA) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de Rondônia,

com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir
quaisquer questões fundadas neste Termo de Comodato.

E por estarem de acordo, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para publicação e
execução.

Porto Velho, 05 de agosto de 2015.

Pela SESAU                               Pela PREFEITURA

   WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA          OBADIAS BRAZ ODORICO
         SECRETARIO DE SAÚDE                                      Prefeito

          Testemunhas:

            Pela SESAU                                             Pela PREFEITURA

   Andre Luis Weiber Chaves
      Matricula 300094174                                                       CPF

TERMO DE COMODATO Nº 036/2015/SESAU/GAB-RO.

TERMO DE COMODATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE/GAB-RO, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ-RO,
OBJETIVANDO A CESSÃO DE BEM MÓVEL.

Aos dezoito  dias do mês de agosto  de dois mil e quinze, a SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.287.520/0001-88, situada
na Av. Farquar, nº 2986, Ed. Rio Machado, 4º andar, Bairro Pedrinhas, Porto
Velho, Rondônia - CEP. 76.800.000 – Porto Velho, doravante denominado SESAU,
neste ato representado por seu SECRETÁRIO DE SAÚDE SR. WILLIAMES
PIMENTEL DE OLIVEIRA, empossado em 21 de Novembro de 2012, Diário Oficial
do Estado nº 2102 de 21.11.2012, Portador da Carteira de Identidade nº.
93.793 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 085.341.442-49, e a Prefeitura Munici-
pal, Situada na Av. 17 de Abril, 1701 , neste ato representado pelo prefeito Sr.
JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR, Portador da Carteira de Identidade nº.
8.512.889 - SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 042.321.878-63, empossado em
01.01.2012, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMODATO conforme
TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº. 297/GAP/SESAU/2015 mediante as dispo-
sições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Comodato, regido pelas disposições contidas nos Arti-

gos 579 e seguintes do Código Civil, tem por objeto a cessão, a PREFEITURA
MUNICIPAL, dos bens móveis:

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO E USO

 A PREFEITURA MUNICIPAL  se obriga a recuperar e zelar pelo bem
ora cedido e a não transferir a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for
os direitos inerentes ao presente Termo de Comodato, salvo na hipótese de
prévio e expresso consentimento da SESAU.

Sub cláusula Primeira - É de responsabilidade exclusiva da PREFEITURA
MUNICIPAL  a aquisição dos insumos indispensáveis ao funcionamento do bem
ora cedido.

Sub cláusula Segunda – O direito da PREFEITURA MUNICIPAL  limita-se
ao uso do bem ora cedido, não sendo admitido oferecê-lo em garantia de
quaisquer obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA POSSE
Na hipótese da PREFEITURA MUNICIPAL  sofrer qualquer turbação ou

esbulho na posse do bem objeto deste Termo de Comodato, deverá de imedi-
ato, comunicar o fato à SESAU.

Sub cláusula Única - Em qualquer demanda judicial que verse sobre a
posse ou propriedade relativas ao bem ora cedido, sendo a PREFEITURA
MUNICIPAL  citado em nome próprio, deverá, no prazo legal, nomear a SESAU.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL se responsabiliza pelos serviços de manu-

tenção preventiva e corretiva do bem objeto do presente Termo de Comodato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS
As despesas com emplacamento, impostos, taxas, emolumentos,

multas e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre o bem ora
cedido, correrão por conta da PREFEITURA MUNICIPAL,  que fornecerá os
respectivos comprovantes de recolhimento à SESAU sempre que solicitado.

CLÁUSULA SEXTA – DA VISTORIA
A SESAU poderá, a qualquer tempo, proceder à vistoria no bem ora cedi-

do, a fim de constatar cumprimento, pela PREFEITURA MUNICIPAL, das obri-
gações assumidas neste Termo de Comodato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESSARCIMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL, no caso do bem ser avariado, sendo

antieconômica a recuperação, ou no caso de furto, deverá ser comunicado
imediatamente a SESAU, para avaliação e providências.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Comodato terá vigência por tempo de 02 (DOIS)

anos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser objeto de DOAÇÃO a
PREFEITURA MUNICIPAL  no término de seu contrato, desde que sejam
Cumpridas todas as obrigações assumidas neste Termo de COMODATO.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente Termo de Comodato será rescindido, quer pela inobservância

das condições estipuladas, sujeitando a parte inadimplente à indenização por
perdas e danos, quer pela superveniência de norma legal que o torne formal
ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO
O presente Termo de Comodato poderá ser extinto, por mútuo consenti-

mento ou mediante denúncia da parte interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A SESAU encaminhará, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua

assinatura, extrato deste Termo de Comodato, para publicação no Diário Ofi-
cial da União, a qual deverá ocorrer no prazo de 30 (TRINTA) dias daquela
data.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de

Rondônia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem
para dirimir quaisquer questões fundadas neste Termo de Comodato.

E por estarem de acordo, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para publicação e
execução.

Porto Velho, 18 de Agosto de 2015.

Pela SESAU                                     Pela Prefeitura

 WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA   JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
         SECRETARIO DE SAÚDE                                 Prefeito

          Testemunhas:

      Pela SESAU                                       Pela PREFEITURA MUNICIPAL

Andre Luis  Weiber Chaves
Matricula 300094174                                                    CPF:

QUANT TOMB ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

01 42680 

Motocicleta, chassi 9C2KC1670CR445734, 
Motor KC16E7C445734                                                                                                          

, Renavam: 393734560, Cor Branca, 
Ano/Mod.: 2011/2012, Combus. Gas./Álcool, 

Marca/Modelo: Honda/CG 150 FAN ESI, 
Placa: OHN 9110, NF 65032 

7.428,00 

01 42726 

Motocicleta, chassi 9C2KC1670CR419345, 
Motor KC16E7C419345, Renavam: 
394485807, Cor Branca, Ano/Mod.: 
2011/2012, Combus. Gas./Álcool, 

Marca/Modelo: Honda/CG 150 FAN ESI, 
Placa: OHO 2570, NF 65176 

7.428,00 
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TERMO DE COMODATO Nº 002/2016/SESAU/GAB-RO.

TERMO DE COMODATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE/GAB-RO, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO,
OBJETIVANDO A CESSÃO DE BEM MÓVEL.

Aos Doze dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezesseis, a SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.287.520/0001-88,
situada na Av. Farquar, nº 2986, Ed. Rio Machado, 4º andar, Bairro Pedrinhas,
Porto Velho, Rondônia - CEP. 76.800.000 – Porto Velho, doravante denominado
SESAU, neste ato representado por seu SECRETÁRIO DE SAÚDE SR. WILLIAMES
PIMENTEL DE OLIVEIRA, empossado em 21 de Novembro de 2012, Diário Oficial
do Estado nº 2102 de 21.11.2012, Portador da Carteira de Identidade nº.
93.793 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 085.341.442-49, e a Prefeitura de
CACOAL - RO situado na Rua Anízio Serão nº. 2.100 – CENTRO - CEP-76963-
804 - MUNICÍPIO neste ato representado por seu Prefeito FRANCESCO
VIALETTO, empossado em 01.01.2012, Portador do CPF nº 302.949.757-72,
resolvem celebrar o presente TERMO DE COMODATO conforme TERMO DE
RESPONSABILIDADE Nº. 040/GAP/SESAU/2016 mediante as disposições ex-
pressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Comodato, regido pelas disposições contidas nos Arti-
gos 579 e seguintes do Código Civil, tem por objeto a cessão, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACOAL - RO, do bem móvel. O referido bem trata se de Verbas
de Emenda Parlamentar.

 Anexo os documentos referentes ao veiculo, CÓPIA NOTA FISCAL.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO E USO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO se obriga a recuperar e zelar pelo bem ora
cedido e a não transferir a terceiros, no todo ou em parte, seja a que título for os
direitos inerentes ao presente Termo de Comodato, salvo na hipótese de prévio e
expresso consentimento da SESAU.

Sub cláusula Primeira - É de responsabilidade exclusiva da PREFEITURA
DO MUNICIPIO a aquisição dos insumos indispensáveis ao funcionamento do
bem ora cedido.

Sub cláusula Segunda - A utilização do bem a que se refere à Cláusula
Primeira, limita-se, conforme especificado na justificativa do processo de aqui-
sição Obrigatoriamente para atender a UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA – DIS-
TRITO DE RIOZINHO, não podendo haver destinação para quaisquer outros fins,
sob pena de retomada do bem pela SESAU.

Sub cláusula Terceira – O direito da PREFEITURA DO MUNICIPIO limita-se
ao uso d o bem ora cedido, não sendo admitido oferecê-lo em garantia de quais-
quer obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA POSSE

Na hipótese da PREFEITURA sofrer qualquer turbação ou esbulho na posse
do bem objeto deste Termo de Comodato, deverá de imediato, comunicar o fato à
SESAU.

Sub cláusula Única - Em qualquer demanda judicial que verse sobre a posse
ou propriedade relativas ao bem ora cedido, sendo a PREFEITURA citado em
nome próprio, deverá, no prazo legal, nomear a SESAU.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO

A PREFEITURA se responsabiliza pelos serviços de manutenção preventiva e
corretiva do bem objeto do presente Termo de Comodato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS

As despesas com, impostos, taxas, emolumentos, multas e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir sobre o bem ora cedido, correrão por conta da
PREFEITURA DO MUNICIPIO, que fornecerá os respectivos comprovantes de
recolhimento à SESAU sempre que solicitado.

CLÁUSULA SEXTA – DA VISTORIA

A SESAU poderá, a qualquer tempo, proceder à vistoria no bem ora cedido,
a fim de constatar cumprimento, pela PREFEITURA, das obrigações assumi-
das neste Termo de Comodato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RESSARCIMENTO

A PREFEITURA, no caso do bem ser avariado, sendo antieconômica a
recuperação, ou no caso de furto, deverá ser comunicado imediatamente a
SESAU, para avaliação e providências.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Comodato terá vigência por tempo de 02 (DOIS) anos,
a partir da data de sua assinatura, podendo ser objeto de DOAÇÃO ao
MUNICIPIO no término de seu contrato, desde que sejam Cumpridas todas as
obrigações assumidas neste Termo de COMODATO.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O presente Termo de Comodato será rescindido, quer pela inobservância
das condições estipuladas, sujeitando a parte inadimplente à indenização por
perdas e danos, quer pela superveniência de norma legal que o torne formal
ou materialmente inexeqüível.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO

O presente Termo de Comodato poderá ser extinto, por mútuo consenti-
mento ou mediante denúncia da parte interessada.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A SESAU encaminhará, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua
assinatura, extrato deste Termo de Comodato, para publicação no Diário Ofi-
cial da União, a qual deverá ocorrer no prazo de 30 (TRINTA) dias daquela
data.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado de
Rondônia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem
para dirimir quaisquer questões fundadas neste Termo de Comodato.

E por estarem de acordo, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para publicação e
execução.

Porto Velho, 12 de Fevereiro 2016.

Pela SESAU                           Pela PREFEITURA

 WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA          FRANCESCO VIALETTO
         SECRETARIO DE SAÚDE                                    Prefeito

        Testemunhas:

            Pela SESAU                              Pela PREFEITURA

Andre Luis  Weiber Chaves
     Matricula 300094174

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 001/2016/GAB/SESAU/RO

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESAU/RO E A PREFEITURA MUNICI-

PAL DE TRIXEIROPOLIS RO.

Aos dezessete dias do Mês de Março de Dois Mil e Dezesseis, a SECRE-
TARIA DE ESTADO DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob Nº. 04.287.520/0001-
88 com sede no Palácio Rio Madeira, Reto 4 - Edifício Rio Madeira sito Avenida
Farquar nº. 986 - Bairro Pedrinhas, doravante denominada SESAU, neste ato
representado por seu secretário, SR. WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA,
empossado em 21 de Novembro de 2012, Diário Oficial do Estado nº 2102 de
21.11.2012, Portador da Carteira de Identidade nº. 93.793 SSP/RO, inscri-
to no CPF sob o nº 085.341.442-49, Residente e Domiciliado na cidade de

Quant. Tomb. ESPECIFICAÇÃO Nota 
Fiscal 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 67361 

Veículo 5 portas, mod. Etios HB 
X AC 1.3, M arca Toyota, comb.: 
Á lcool/Gasolina, capac. 5 
passag., 90CV, 4 cilindros, 
Fab./M od: 2016, cor branco, 
motor nº V354743, Chassi nº 
9BRK19BT6G2066402, Placa: 
NCO 8651.  

257202 38.945,00 38.945,00 
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PORTO VELHO - RO e do outro lado MUNICÍPIO DE TEIXEIROPOLIS  - RO,
Situada na Av. Afonso Pena, 2200, neste ato representado pelo prefeito S.r.
VALDIR MENDES DE CASTRO Portador da Carteira de Identidade nº.  858.193-
SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº. 023.087.694-32, empossado em 01.01.2012,
doravante denominado DONATÁRIO, têm entre si justo e acertado o presente
contrato de DOAÇÃO, que se regerá pelas cláusulas seguintes e subsidiariamente
pelo disposto nos artigos 538 e seguintes, do Código Civil e Lei nº 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a transferência, ao DONATÁRIO, do
direito de propriedade dos bens moveis obedecendo as informações contidas as
folhas nº. 6,7,8 dos anexos, totalizando  o valor de R$  161.417,44 (Cento e
sessenta e um mil,  quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centa-
vos) sendo do DOADOR seu senhor e legítimo possuidor.

SUB CLÁUSULA PRIMEIRA:

O TERMO DE DOAÇÃO tem seus valores de aquisição dos bens móveis
originais de compra, portanto não servem como parâmetro para avaliação de
valores atuais.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer
fatores exógenos ou endógenos sobre sua manifestação volitiva, doa ao
DONATÁRIO, sem nenhum custo, os bens descrito na cláusula anterior, e por
intermédio deste instrumento, atesta plena e irrestritamente o recebimento de
todos os bens móveis arrolados no documento em anexo, nas condições
especif icadas.

Parágrafo Único:

 O DONATÁRIO aceita a doação expressa neste instrumento dos bens moveis
com o ÚNICO OBJETIVO de regularizar junto a seu sistema de patrimônio assu-

mindo todo e quaisquer ônus e responsabilidades após a data de assinatura
deste Termo de DOAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O DONATÁRIO compromete-se neste ato a transferir imediatamente para
o acervo municipal os bens móveis descritos deste termo de Doação, tão
logo se proceda aos atos legais, encaminhando cópia a Coordenadoria de
Almoxarifado e Patrimônio-CAP/SESAU, Situ a Av. Rio Madeira nº. 603 – Bair-
ro Nova Porto velho para fins de comprovação.

CLÁUSULA QUARTA:

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no
Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA:

Fica eleito o foro da Capital Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas
ou litígios decorrentes da interpretação deste Termo de Doação.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de
02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Porto Velho, 17 de Março de 2016.
_______________________________
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretario de Estado da Saúde/SESAU

_____________________________
VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito TEIXEIROPOLIS - RO

     Pelo estado                                                              Pelo Município
   Testemunha                   Testemunha

Governo do Estado de Rondônia Página 972
Administração de Material e Patrimônio Emissão: 13/02/2008 09:45:32

SERGIO
Inventário por Órgão Data do Inventário: 31/12/2007

Órgão: SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Cidade: TEIXEIROPOLIS

Classe: APARELHOS  E UTENSILIOS DOMÉSTICO
Descrição Plaqueta Incorporação Conservação Localização Valor Atual
FREEZER HORIZONTAL 310 LTS CONSUL 3559 06/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 595,00
GELADEIRA 342 LTS 4270 03/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 732,00
GELADEIRA 342 LTS CONSUL 3571 06/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 732,00

Quantidade de ítens: 3 Total Geral do Grupo R$ 2.059,00
APARELHOS  E UTENSILIOS DOMÉSTICO

Classe: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição Plaqueta Incorporação Conservação Localização Valor Atual
ARQUIVO ACO C/04 GAV. 4353 03/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 190,00
ARQUIVO ACO C/04 GAV. 4357 03/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 190,00
CADEIRA ESMALTADA 4001 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 37,00
CADEIRA ESMALTADA 3983 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 37,00
CADEIRA ESMALTADA 3982 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 37,00
CADEIRA ESMALTADA 3986 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 37,00
CADEIRA ESMALTADA 3984 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 37,00
CADEIRA ESMALTADA 3985 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 37,00
PRATELEIRA EM ACO 4066 12/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 45,00
PRATELEIRA EM ACO 4059 12/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 45,00
PRATELEIRA EM ACO 4065 12/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 45,00

Quantidade de ítens: 11 Total Geral do Grupo R$ 737,00
MOBILIARIO EM GERAL

Classe: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.

Descrição Plaqueta Incorporação Conservação Localização Valor Atual
APARELHO DE RAIO X 5488 01/08/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 9900,00
ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS 3467 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 181,33
ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS 3472 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 181,33
ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS 3466 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 181,33
ASPIRADOR CIRURGICO 3 LTS 3920 08/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 880,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL 5342 04/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 9231,07
BALANCA PEDIATRICA 4146 02/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 170,00
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
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BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BALAN¿A PEDIµTRICA Relac. 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 11,49
BER_O EM ACO ESMALTADO 3964 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 97,00
BER_O EM ACO ESMALTADO 3962 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 97,00
BER_O EM ACO ESMALTADO 3965 09/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 97,00
BICICLETA CALOI 6782 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BIOMBO TRIPLO 4990 11/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 92,22
BIOMBO TRIPLO 4989 11/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 92,22
BIOMBO TRIPLO 4988 11/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 92,22
CADEIRA ODONTOLOGICA SEMI-AUTOMATICA M.DABIATLANTE 3440 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 1320,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 4689 09/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 4690 09/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 5198 02/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 4687 09/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00

CAMA HOSPITALAR SIMPLES 5197 02/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 5199 02/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 5196 02/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 5200 02/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 4688 09/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES 4691 09/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 180,00
CARRO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA 4983 02/07/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 650,00
COMADRE INOX Relac. 08/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 44,94
COMPRESSOR DE AR ESTERIL 5574 18/08/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 3800,00
EQUIPO TIPO CART. 3 PONTAS 4089 15/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 575,00
ESTUFA P/SECAGEM E ESTERILIZACAO 5709 01/09/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 565,00
MACA COM BORDAS DE BORRACHAS 3488 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 243,60
MACA COM BORDAS DE BORRACHAS 3491 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 243,60
MACA COM BORDAS DE BORRACHAS 3480 02/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 243,60
MESA CIRUGICA RETANGULAR 4240 02/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 6600,00
MOCHO MECANICO MARCA AG. CINZA 2329 11/07/1996 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 320,00
NEBULIZADOR ULTRASONICO 4202 02/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 98,00
REFLETOR C/INTENSIDADE ACIMA DE 1000 VOLTS 5578 05/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 355,00
REFLETOR MULTIFACE  LUZ FRIA 4103 15/05/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 730,14
SONAR OBSTETRICO 4939 18/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 256,00
UNIDADE AUXILIAR CUSPIDEIRA E SUGADOR 4579 05/06/1997 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 190,00
Quantidade de ítens: 56 Total Geral do Grupo R$ 39.605,44

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.
Classe: VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
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SERGIO
Inventário por Órgão Data do Inventário: 31/12/2007

Órgão: SESAU - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Cidade: TEIXEIROPOLIS

Classe: VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Descrição Plaqueta Incorporação Conservação Localização Valor Atual
69
AMBULÂNCIA DE TRANSLADO SIMPLES MODELO DOBLÔ CARGO, ANO 22946 04/10/2005 Novo PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 49900,00
2005 MODELO 2006, CHASSI 9BD22315862008295
BICICLETA CALOI 6534 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6559 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6557 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6659 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6653 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 35315 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00

BICICLETA CALOI 35402 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6783 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 35448 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 35319 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6552 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 6546 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 35328 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00
BICICLETA CALOI 35415 12/03/1999 Bom PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRàPOLIS 94,00

Quantidade de ítens: 16 Total Geral do Grupo R$ 85.116,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Quantidade de ítens do município: 86 Total do Município R$ 127.517,44

Descrição Plaqueta Incorporação Conservação
Localização Valor Atual

AMBULANCIA TRAFIC CHEVROLET REN.411101 CH 8A1TA13ZZSS0078 2421 09/04/1996 Novo SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEXEIROPOLIS 33900,00
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PORTARIA nº 377/2016/GAB/SESAU orto Velho,  13 de Abril de  2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições legais, que
lhe confere o Art. 139, e seus incisos, do Decreto nº 9997, de 03 de julho de
2002, e ainda nos termos da Lei Complementar nº 224, de 04 de janeiro de 2000,

RESOLVE:

Artigo 1º - AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados, a fim de realizar
despesas pelo Regime de Adiantamento (SUPRIMENTO DE FUNDO), com Cartão
corporativo, previsto pela Lei nº. 872, de 28 de dezembro de 1999, regulamenta-
da, pelo Decreto nº. 10581, de 29 de dezembro de 2003, incluindo-se na portaria
061/2016/GAB/SESAU, publicado no Diário Oficial do Estado nº 2386 de 11 de
janeiro de 2016.

NOME MATRÍCULA LOTAÇÃO FUNÇÃO
MÁGLICE VELOSO DA SILVA 300028404 CEREST/SESAU Auxiliar de Enfermagem

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº  01-1712.03179-0000/2016

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, segundo os termos do
artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo
Administrativo nº  01-1712.03179-0000/2016, torna público a dispensa de licitação,
tendo por objeto aquisição de insumos para atender a paciente: BRUNA ALÉXIA
GURGEL DO AMARAL VIDAL Mandado de Segurança N. 2010749-
44.2009.8.22.0000 em favor da empresa GLOBO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA - CNPJ 11.824.928/0001-07 no valor de R$ 1.134,00 (Mil cento e
trinta e quatro reais). Parecer Jurídico nº 503/PGE-RO/2016. Publique-se.

Porto Velho, 14 de abril de 2016.

FHEMERON

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 - BAPV.
.

Processo nº 67293.005233/2015-16.

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia torna Público a Homolo-
gação da Adesão no Pregão Eletrônico nº. 16/2015, oriundo do Ministério da
Defesa Comando da Aeronáutica Base de Porto Velho, em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/93, para Contratação de Serviços de Pintura na Estrutura da
FHEMERON, em favor da empresa CRUZ EMPREENDIMENTOS EIRELI _ ME, CNPJ-
08.036.163/0001-36, detentora da ata ac ima mencionado dos itens
02,03,04,05,06,07,08,09,12 e 13, no valor de R$ 80.054,65 (Oitenta mil, cinqüen-
ta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com o quantitativo
necessário demonstrado nos autos do Processo nº 01.1732.00190/2016.

Publique-se.

Porto Velho, 13 de abril de 2016.

 PORTARIA N°53/GAB/PRES/FHEMERON
Porto Velho, 13 de abril  de 2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei n. 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE n. 1140 de 9.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26 de
maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o PLANTÃO ESPECIAL,

ao servidor abaixo relacionado, lotado nesta FHEMERON, referente ao mês
de MARÇO /2016.

NOME CARGO MAT H.P.
George Luiz Sabag Skrobot Médico 300023034 120

Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Registre-se,Publique-se,Cumpra-se.

ORLANDO JOSE DE SOUZA RAMIRES
Presidente da FHEMERON

PORTARIA N°54GAB/PRES/FHEMERON
Porto Velho, 13 de abril  de 2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 05 de junho de 2012, publicada
no DOE n.1988 de 5.6.2012, o PLANTÃO ESPECIAL, aos servidores abaixo
relacionados, lotados nesta FHEMERON; referente ao mês MARÇO /2016.

NOME CARGO MAT H.P.
Adirleia Dias dos Santos Técnica em Laboratório 300100654 48
Alcides Monteiro de Souza Filho Técnica em Laboratório 300044608 120
Alcione Ferreira de Carvalho Técnico em Enfermagem 300098256 42
Cacilda de Figueiredo Jardin Farmacêutico Bioquímico 300055777 120
Divina Eterna da Costa Auxiliar de Serviços de Saúde 30017504 120
Evandro Gualberto Duarte Farmacêutico 300044583 96
Evania Carvalho Ferreira de Sousa Auxiliar em Enfermagem 300046411 12
Fulvia Pimenta Frigeri Cassol Farmacêutico Bioquímico 300120651 78
Francisco de Assis Araujo Aguiar Biomédico 300068587 120
Geisa Firmino Gambati Técnico em Laboratório 300120659 84
Irineu Brunini Filho Biomédico 300009436 96
Izabel Cristina de Moura Coelho Técnico em Laboratório 300097280 120
Jacqueline Viana Coutinho Biomédico 300100676 72
Janizia Tavares Martins Técnico em Laboratório 300120660 48
Jolmar Faria Ribeiro Técnico em Enfermagem 300097285 120
Jorge Luiz dos Santos Técnico em Laboratório 300044514 120
Juliana da Silva Almeida Brisola Biomédico 300082151 120
Karla Pimenta Frigeri Farmaceutico 300040929 72
Katia Junia Ferreira Enfermeiro 300125605 30
Leonir dos Santos Vieira Biomédico 300068589 114
Luciane Cardoso Rodrigues Braga Técnico em Enfermagem 300063889 120
Marcia Cristina de Araujo Carvalho Auxiliar em Enfermagem 300017530 36
Marcos Furtado Mendonca Biomédico 300056009 120
Maria Irenir de Sousa Enfermeiro 300022961 72
Maria Ivaneide de Souza Enfermeiro 300021788 72
Maria Kadia Saraiva dos Santos Técnico em Laboratório 300053493 48
Maria Luiza Pereira da Silva Assistente Social 300016173 84
Maria Rita Ribeiro da Silva Técnico em Laboratório 300044299 84
Nayana Santana Soares Enfermeiro 300096278 06
Neide Parada Novoa Auxiliar de Serviços de Saúde 300017106 48
Nilce Silveira Pareja Farmacêutico 300019344 72
Orinaldo de Lima Gomes Auxiliar em Enfermagem 300001933 120
Rita Maria Furtado Garbero Farmacêutico Bioquímico 300009566 66
Robertina Elizabeth Chaves Casanova Auxiliar em Enfermagem 300011073 12
Rogerio Savio Borges da Silva Técnico em Laboratório 300002002 120
Rosangela de Souza Pereira Técnico em Laboratório 300073241 120
Sandra Aparecida Pinheiro Deguchi Técnico em Serviço de Saúde 300008284 54
Sandra Regina Reis Mercado Auxiliar em Enfermagem 300042334 18
Selma Soares da Silva Técnico em Enfermagem 300096910 18
Sirley Franca Ventura de Lima Técnico em Laboratório 300073476 48
Tania Cristina de Morais Mathias Auxiliar de Serviços de Saúde 300017468 48
Tereza Zenaide da Conceição Brito Auxiliar de Serviços de Saúde 300009272 36
Tochinqui Nakandakere Biomedico 300011013 120
Valdecir Rodrigues Auxiliar de Serviços de Saúde 300016697 48
Valeria Ronik Caldeira Biomedico 300096056 120
Walquiria Lima de Almeida Farmacêutico Bioquímico 300094144 120
Zelia Maria da Silva Reis Auxiliar de Serviços de Saúde 300016703 48

Esta Portaria entra em vigor a partir da data da assinatura.

Registre-se,Publique-se,Cumpra-se.
ORLANDO JOSE DE SOUZA RAMIRES

Presidente da FHEMERON
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CETAS

PORTARIA Nº.  048 GAB/CETAS
Porto Velho (RO), 11 de abril de 2016.

            A DIRETORA GERAL DO CENTRO DE EDU-
CAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL DA ÁREA DE
SAÚDE – CETAS, no uso de suas atribuições le-
gais, e conforme consta do Memo. nº. 013 GAD/
CETAS/2016,

            RESOLVE:

            CONCEDER a servidora abaixo relaciona-
da o Adicional por Serviços Extraordinários, de
acordo com a Lei Complementar nº. 68, de 09 de
dezembro de 1992, em seu Artigo 92, lotada no
Centro de Educação Técnico Profissional na Área
da Saúde – CETAS, referente ao mês de março/
2016:

NOME             MATRÍCULA             Nº. HORAS
Edneusa Andrade Oliveira      300127259     36

Publique-se, Registre-se e   cumpra-se.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral

Secretaria de Estado da Educação

      AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO PROFISSI-
ONAL NA ÁREA DE SAÚDE – CETAS torna públi-
co a quem possa interessar, segundo os Termos
do artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93,
nos autos do Processo Administrativo nº.
1733.00047-00/2016, que foi dispensada a licita-
ção visando à contratação de empresa especi-
alizada em fornecer alimentos em coffee break
para o Curso de Qualificação em Assistência em
Enfermagem para Melhoria da Qualidade no Aten-
dimento ao Usuário do SUS, realizado em Porto
Velho, no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), em
favor de H.F. Botelho Cahuú – CNPJ 17.851.985/
0001-61, conforme Parecer Jurídico 27-2016/
CETAS.

Porto Velho, 13 de abril de 2016.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral - CETAS

      AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO PROFISSI-
ONAL NA ÁREA DE SAÚDE – CETAS torna públi-
co a quem possa interessar, segundo os Termos
do artigo 24, parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/93, nos autos do Processo Administrativo
nº. 1733.00007-00/2016, que foi dispensada a li-
citação visando à contratação de consultoria es-
pecializada para elaboração de material didático
para o curso de Qualificação em Microbiologia
Médica, no valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais), em favor de Najla Benevides
Matos, CPF 582.482.XXX-XX, conforme Parecer
Jurídico 30-2016/CETAS.

Porto Velho, 14 de abril de 2016.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral/ CETAS

PORTARIA N. 1344/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,18 /01/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
Nº.040/CRE/PVH/SEDUC/04 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a partir de 31/03/2016 o(a)
servidor(a) JANE MEIRE SALDANHA DE SOUZA,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Prof. Classe ‘C’ , matrícula n° 300018659, para
exercer a função de Vice-Diretora da EEEFM Ma-
ria de Nazaré dos santos, Tipologia 03, localizada
no Distrito de Jaci-Paraná Município de Porto Ve-
lho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1345/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,18 /01/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
Nº.039/CRE/PVH/SEDUC/ 04 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DISPENSAR a partir de 31/03/2016 o(a)
servidor(a) VANDALUCIA BRAZÃO DO PRADO,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Prof. Classe ‘C’ , matrícula n° 300036588, da
função de Vice-Diretora da EEEFM Maria de
Nazaré dos santos, Tipologia 03, localizada no
Distrito de Jaci-Paraná Município de Porto Velho/
RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1346/16/GAB/SEDUC
Porto Velho, 08 de abril de 2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
nº.041/CRE/PVH/SEDUC/ 05 de abril de 2016.

RESOLVE:

 Art. 1º. DISPENSAR, a contar de 01/04/2016,
a servidora, SELMA TEIXEIRA DA SILVA AMORIM,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Prof. Classe “C”, matrícula n° 300023312, da
função de Vice-Diretora da EEEF Nações Unidas
Tipologia 02, localizada no Município do Porto Ve-
lho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua.

PORTARIA N. 1347/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,18 /01/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
Nº.042/CRE/PVH/SEDUC/05 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a partir de 01/04/2016 o(a)
servidor(a) SELMA TEIXEIRA DA SILVA AMORIM,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Prof. Classe ‘C’ , matrícula n° 300023312, para
exercer a função de Vice-Diretora da EEEF Padre
Mário Castagna, Tipologia 03, localizada no Muni-
cípio de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1348/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,08 /04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
Nº.045/CRE/PVH/SEDUC/ 06 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DISPENSAR a partir de 01/04/2016 o(a)
servidor(a) RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Técnico Administrativo Educacional NI, matrí-
cula n° 300021866, da função de Secretário(a) da
EEEF Nações Unidas, Tipologia 02, localizada no
Município de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1349/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,08 /04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
Nº.046/CRE/PVH/SEDUC/ 06 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a partir de 01/04/2016 o(a)
servidor(a) RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Técnico Administrativo Educacional NI, matrí-
cula n° 300021866, para exercer a função de
Secretário(a) da EEEFM Madeira Mamoré, Tipologia
02, localizada no  Município de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1350/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,08 /04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
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Nº.047/CRE/PVH/SEDUC/ 06 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DISPENSAR a partir de 01/04/2016 o(a)
servidor(a) SÔNIA MARA SANTOS AQUINO, per-
tencente ao quadro permanente de pessoal civil
do Estado de Rondônia, ocupante do cargo de
Técnico Administrativo Educacional NI, matrícula
n° 300003887, da função de Secretário(a) da
EEEFM Madeira Mamoré, Tipologia 02, localizada
no  Município de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1351/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,08 /04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos do Memorando Nº.136/
CRE/Extrema/SEDUC de 07 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DISPENSAR a partir de 21/03/2016 o(a)
servidor(a) ISABEL GOMES PANTOJA, pertencente
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado
de Rondônia, ocupante do cargo de Técnico Edu-
cacional N-I, matrícula n° 300016523, da função
de Secretária da EEEFM Prof. Antônio Vieira Frota,
Tipologia 01, localizada no Município de Extrema/
RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

PORTARIA N. 1352/16/GAB/SEDUC
Porto Velho,08 /04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos do Memorando Nº.137/
CRE/Extrema/SEDUC de 07 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a partir de 21/03/2016 o(a)
servidor(a)  ANGELA MARIA TRINDADE SILVA,
pertencente ao quadro permanente de pessoal
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo
de Técnico Educacional N-I, matrícula n°
3000118690, para exercer a função de Secretá-
ria da EEEFM Prof. Antônio Vieira Frota, Tipologia
01, localizada no Município de Extrema/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA N. 1353/16/GAB/SEDUC
Porto Velho, 08 de abril de 2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
nº.005/CRE/Cerejeiras/SEDUC/ 01 de março de
2016.

RESOLVE:

 Art. 1º. DISPENSAR, a contar de 01/03/2016,
a servidora, CLAUDIONICE GONÇALVES GUIMA-

RÃES, pertencente ao quadro permanente de pes-
soal civil do Estado de Rondônia, ocupante do
cargo de Prof. Classe “C”, matrícula, n°300060764,
da função de Vice-Diretora da EEEFM Colina Ver-
de T ipologia 01, localizada no Município do
corumbiara /RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua.

PORTARIA N. 1357/16/GAB/SEDUC
Porto Velho, 08/04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos da Ordem de Serviço
nº.001/CRE/Rolim de Moura/SEDUC/ 29 de feve-
reiro  de 2016.

RESOLVE:

 Art. 1º. DISPENSAR, a contar de 01/03/2016,
a servidora, JANDUI GOMES MOTA, pertencente
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado
de Rondônia, ocupante do cargo de Prof. Classe
“C”, matrícula n° 300025533, da função de Vice-
Diretor da EEEF Abílio Netto Borges Tipologia 01,
localizada no Município de Nova Brasilândia/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua.

PORTARIA N. 1378/16/GAB/SEDUC
Porto Velho, 12/04/2016.

O (a) Secretário  (a) de Estado da Educa-
ção, no uso de suas atribuições que lhe confere o
Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia,
considerando os termos.

RESOLVE:

Art. 1º. Retificar a Portaria n. 08/16/GAB/
SEDUC Porto Velho, 08/01/16.

Onde se lê:

Art. 1º. DESIGNAR, a contar de 05/01/2016,
o(a) servidor(a) MARA LÚCIA MATIAS CARVA-
LHO, pertencente ao quadro permanente de pes-
soal civil do Estado de Rondônia, ocupante do
cargo de Técnico Educacional N-I, matrícula n°
300026114, para exercer a função de
Secretário(a) (a) da EEEFM São Luiz, Tipologia 04,
no Município de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Leia-se:

Art. 1º. DESIGNAR, a contar de 05/01/2016,
o(a) servidor(a) MARA LÚCIA MATIAS CARVA-
LHO, pertencente ao quadro permanente de pes-
soal civil do Estado de Rondônia, ocupante do
cargo de Técnico Educacional N-I, matrícula n°
300026414, para exercer a função de
Secretário(a) (a) da EEEFM São Luiz, Tipologia 04,
no Município de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

PORTARIA Nº 1381/2016-GAB/SEDUC
Porto Velho, 13 de abril de 2016.

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71
da Constituição do Estado de Rondônia, e consi-
derando a Lei nº 872, de 28.12.1999; o Decreto nº
10.851, de 29.12.2003; Decreto nº 11.930, de
22.12.2005; a Portaria nº 1510/11/GAB/Seduc, de
01.07.2011; Decreto nº 14.654, de 27.10.2009; e
o constante no Processo Administrativo nº 01-
1601.06234-0000/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Suprimento de Fundos, a títu-
lo de adiantamento, na importância de R$ 8.000,00
(oito mil reais), a servidora Terezinha Pereira de
Sousa, professora Classe C, no município de
Espigão do Oeste, CPF: 533.352.106-97, matrícu-
la: 300054113, Agência 2757, conta nº 400.121-4,
Banco Brasil.

Art. 2º A despesa ocorrerá por conta do orça-
mento corrente, com Recurso Orçamentário de
Programação nº 2087, Elemento de despesas nº
33.90.30 - R$ 1.350,00 e nº 33.90.39 - R$ 6.650,00;

Art. 3º O adiantamento a servidora designada
será mediante depósito na conta corrente especí-
fica de acordo com o que preceitua a legislação
vigente.

§ 1º Os pagamentos das despesas serão
efetuados por meio de Cartão de Débito
Corporativo, com o uso de código secreto (se-
nha) do portador de cartões;

§ 2º O responsável pelo adiantamento, resi-
dente em município do interior do estado ou distri-
to, poderá efetuar o saque de 100% (cem por
cento), para pagamento das despesas realiza-
das, de acordo com o limite diário estabelecido
pelo Banco;

§ 3º Exceto para o município de Porto Velho, os
saques ficam limitados a 50% (cinquenta por cen-
to) do adiantamento e o restante das despesas
efetivadas pelo Cartão de Débito Corporativo;

§ 4º É vedada qualquer transferência dos adi-
antamentos para qualquer conta corrente ou pou-
pança que não seja destinada para esse fim, sob
pena de devolução do recurso repassado.

Art. 4º A prestação de contas, além das exi-
gências feitas pela Secretaria de Estado da Edu-
cação, como órgão repassador, deverá obedecer
como órgão repassador, deverá obedecer ao que
dispõe o artigo 11 do Decreto nº 11.930, de 22 de
dezembro de 2005.

Art. 5º O prazo para aplicação e prestação de
contas será de 60 (sessenta) dias para os gas-
tos, de acordo com a Portaria nº 1510/11/GAB/
Seduc, de 01.07.2011 e de 10 (dez) dias para a
prestação de contas, conforme artigo 11 do De-
creto nº 11.930, de 22.12.2005.

Art. 6º A não apresentação da prestação de
contas no prazo estabelecido, além de impedir fu-
turos repasses, acarretará na imediata instaura-
ção de Tomada de Contas Especial para a apura-
ção de responsabilidades e para a formalização
de denúncia das unidades executoras
inadimplentes ao Tribunal de Contas do Estado, e,
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concomitantemente, se for o caso, com o decorrente encaminhamento dos resul-
tados ao Ministério Público, para as providências cabíveis.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOAES PEREIRA
Secretária de Estado da Educação

PORTARIA Nº 1382/2016-GAB/SEDUC
Porto Velho, 13 de abril de 2016.

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 71 da Constituição do Estado de Rondônia,

RESOLVE:

Art.1º - Dar nova composição à Comissão destinada a certificar os recibos e
assinar termos de recebimento de serviços relativos à Prestação de Serviços de
Locação de Imóvel, onde funciona a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Santa Clara de Assis, situada na rua Rio Cantuário, nº 12.320, bairro Ronaldo
Aragão, no município de Porto Velho, objeto do Processo Administrativo de nº
01.1601-02051-0000/2013, instituída por meio da Portaria nº 0980/2014-GAB/
Seduc, de 09 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial nº 2496, na data de 11
de julho de 2014, à fl. 30, ficando assim constituída:

Art. 2º - Designar os servidores a seguir relacionados para composição da
Comissão ora instituída.

Maria do Socorro Farias de Araújo – Matrícula: 300020180;
Lúcia dos Santos Matricula – Matrícula: 300023447;
Vinicius Lopes Marques – Matrícula: 300121911.

TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público para
conhecimento dos interessados que, com base no disposto no art. 37 da
Constituição Federal, e as Lei nº 872 de 28/12/99 e na Lei nº 4.320/64, e
considerando os termos do Parecer nº 26/GPC/CGE/2015 às fls. 355 a 357 e
Despacho nº 53/CI/2016, às f ls. 367 do Processo Administrativo nº 01-
1601.06947-0000/2015, APROVA e HOMOLOGA a Prestação de Contas de
adiantamento de Proafi/Jogos Escolares apresentado pela Servidora Erica
Venturoso Pinheiro, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de
Estado da Educação, residente no município de Rolim de Moura  - RO, no valor
de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e quarenta reais), referente
à concessão normal e/ou Proafi, instituído através do Decreto nº 10.851/2003
e suas alterações, Decreto nº 16.558/2012, e Portaria nº 1510/2011/GAB/
Seduc, inobstante a apuração de possível irregularidade que possa advir por
conta da liquidação e pagamento da despesa.
 Permaneçam os presentes autos em arquivo na Diretoria Administrativa e
Financeira - DAF/SEDUC, à disposição do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia - TCE/RO, durante o prazo legal.

Porto Velho - RO, 07 de abril de 2016.

MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a contar de 1º de fevereiro de 2016. Revogando a
Portaria nº 0980/2014-GAB/Seduc, de 09 de julho de 2014.

APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOAES PEREIRA
Secretária de Estado da Educação
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      RE CE I TA S C OR RE N TE S ( I)                                          0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        RE C EI TA  TR IB U TÁ RI A                                            0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          I mp os t os                                                    0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ax as                                                       0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          C on tr i bu iç ã o de  Me lh o ri a                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        RE C EI TA  DE  C O NT RI B UI ÇÕ E S                                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          C on tr i b So c ia is                                             0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          C on tr i b de  In te r v no  Do mí n io  E c on ôm i co                      0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          C on tr i bu iç ã o de  Il um i na çã o  P úb l ic a                         0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
        RE C EI TA  PA TR I MO NI A L                                          0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t as  I m ob il i ár ia s                                       0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          R ec ei t as  d e  V al o re s M ob il i ár io s                             0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t a de  Co nc e ss õe s  e  P e rm is s õe s                         0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          O ut ra s  R ec e it as  Pa tr i mo ni a is                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        RE C EI TA  AG RO P EC UÁ R IA                                          0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t a da  Pr od u çã o V eg et a l                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          R ec ei t a da  Pr od u çã o A ni ma l  e  D e ri va d os                      0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          O ut ra s  R ec e it as  Ag ro p ec uá r ia s                              0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        RE C EI TA  IN DU S TR IA L                                            0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t a da  In dú s tr ia  de  T r an sf o rm aç ã o                      0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t a da  In dú s tr ia  de  C o ns tr u çã o                         0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          O ut ra s  R ec e it as  In du s tr ia i s                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        RE C EI TA  DE  S E RV IÇ O S                                          0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        TR A NS FE R ÊN CI A S CO R RE NT E S                                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          T ra ns f er ên c ia s I nt er g ov er n am en t ai s                         0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d e In s ti tu i çõ es  Pr iv a da s                    0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          T ra ns f er ên c ia s d o Ex t er io r                                  0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d e Pe s so as                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d e Co n vê ni o s                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          T ra ns f er ên c ia s p ar a o  C om b at e à  F om e                        0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        OU T RA S R EC EI T AS  C O RR EN T ES                                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          M ul ta s  e  J u ro s d e Mo r a                                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          I nd en i za çõ e s e R es ti t ui çõ e s                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t a da  Dí vi d a At i va                                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R ec ei t as  C o rr en t es  D i ve rs                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
 
       R EC E IT AS  DE  C A PI TA L  ( II )                                       0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
        OP E RA ÇÕ E S DE  CR ÉD I TO                                          0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          O pe ra ç õe s d e Cr é di to  In te r na s                              0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          O pe ra ç õe s d e Cr é di to  Ex te r na s                              0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        AL I EN AÇ Ã O DE  BE NS                                             0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          A li en a çã o d e Be n s Mó v ei s                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          A li en a çã o d e Be n s Im ó ve is                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        AM O RT IZ A ÇÕ ES  DE  E M PR ÉS T IM OS                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
        TR A NS FE R ÊN CI A S DE  CA PI T AL                                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s I nt er g ov er n am en t ai s                         0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d e In s ti tu i çõ es  Pr iv a da s                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d o Ex t er io r                                  0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d e Pe s so as                                   0, 0 0                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          T ra ns f er ên c ia s d e Ou t ra s I ns ti t . Pú b li c                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s d e Co n vê ni o s                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          T ra ns f er ên c ia s p ar a o  C om b at e à  F om e                        0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        OU T RA S R EC EI T AS  D E  C AP I TA L                                   0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          I nt eg r al iz a çã o d o Ca p it al  So ci a l                           0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          D ív  A t iv a P ro v A mo rt i z.  E m p.  e  Fi na n                        0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          R es ti t ui çõ e s                                               0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
          R ec ei t as  d e  C ap i ta l D iv er s as                                0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
 
      Re cu r so s A rr ec a da do s  e m E x.  An te r io re s (I II )                     0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
    - - -- -- - -- -- - -- -- - -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- - - - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- - -- -- - --  
      SU BT O TA L D AS  R E CE IT A S (I V )= ( I+ II + II I)                           0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
    - - -- -- - -- -- - -- -- - -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- - -- -- - -- -- - --  
      OP ER A CO ES  DE  C R ED . /  R EF I NA N CI AM E NT O ( V)                        0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
        Op e ra çõ e s de  Cr éd i to  I n te rn a s 
          M ob il i ár ia                                                  0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          C on tr a tu al                                                  0 , 00                      0, 00                      0, 00                      0, 00  
        Op e ra çõ e s de  Cr éd i to  E x te rn a s 
          M ob il i ár ia                                                  0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
          C on tr a tu al                                                  0, 00                      0, 00                      0, 00                      0, 0 0 
    - - -- -- - -- -- - -- -- - -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- - - - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- -- -  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)                      0,00                     0,00                     0,00                     0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        DÉFICIT (VII)                                                0,00                     0,00                     0,00                     0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        TOTAL (VIII)=(VI + VII)                                      0,00                     0,00                     0,00                     0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
        (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 
          Superávit Financeiro                                       0,00 
          Reabertura de créditos adicionais 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       Dotação        Dotação           Despesas          Despesas          Despesas      Saldo (j)=(f-g) 
                                                   Inicial(e)     Atualizada(f)     Empenhadas(g)     Liquidadas(h)     Pagas (i)      
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       DESPESAS CORRENTES (IX)                      0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
       DESPESAS DE CAPITAL (X)                      0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         INVESTIMENTOS                              0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         INVERSÕES FINANCEIRAS                      0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
       RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                 0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
       RESERVA DO RPPS (XII)                        0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)    0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)       0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
       Amortização da Dívida Interna 
         Dívida Mobiliária                          0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         Outras Dívidas                             0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
       Amortização da Dívida Externa 
         Dívida Mobiliária                          0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
         Outras Dívidas                             0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)      0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      SUPERÁVIT (XVI)                               0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                     0,00                  0,00              0,00              0,00           0,00              0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        ------------------Inscritos-------------------- 
      DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS            Em Exercícios     Em 31 de Dezembro do        Liquidados          Pagos          Cancelados         Saldo        
                                         Anteriores (a)   Exercício Anterior (b)          (c)    (d)          (e)          (f)=(a+b-d-e) 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        DESPESAS CORRENTES                        0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
          PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
          JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
          OUTRAS DESPESAS CORRENTES               0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
        DESPESAS DE CAPITAL                       0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
          INVESTIMENTOS                           0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
          INVERSÕES FINANCEIRAS                   0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
          AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          TOTAL                                   0,00           0,00                     0,00            0,00             0,00                0,00 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        -------------Inscritos--------------- 
      DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS            Em Exercícios     Em 31 de Dezembro do                 Pagos              Cancelados                Saldo        
                                        Anteriores (a)    Exercício Anterior (b)                (c)           (d)              e)=(a+b-c-d) 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     DESPESAS CORRENTES                           0,00           0,00                       0,00             0,00                 0,00 
       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 0,00           0,00                 0,00             0,00                 0,00 
       JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 0,00           0,00                 0,00             0,00                 0,00 
       OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  0,00           0,00                     0,00             0,00                 0,00 
     DESPESAS DE CAPITAL                          0,00           0,00                   0,00             0,00                 0,00 
       INVESTIMENTOS                              0,00           0,00                    0,00             0,00                 0,00 
       INVERSÕES FINANCEIRAS                      0,00           0,00           0,00              0,00                 0,00 
       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      0,00           0,00           0,00              0,00                 0,00 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       TOTAL                                      0,00           0,00                         0,00                     0,00                 0,00 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIDADE GESTORA: 160011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAITARA                                                     HORA EMISSÃO:    08:37:53 
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.                                                                                                  DATA EMISSÃO:  15/03/2016 
ANO REFERÊNCIA : 2015                                          GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
                                                                     BALANÇO FINANCEIRO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                               Ingressos                                |            Dispêndios                                              | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                      |Nota| Exercício   |  Exercício   |                                        |Nota|  Exercício  |  Exercício   | 
|                                      |    | Atual       |  Anterior    |                                        |    |   Atual     |  Anterior    |                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Receita Orçamentária(I)              |    |         0,00|         0,00 | Despesa Orçamentária(VI                |    |  941.996,59 |   435.742,51 | 
|   Ordinária                          |    |         0,00|         0,00 |   Ordinária                            |    |  941.996,59 |   435.742,51 | 
|   Vinculada                          |    |         0,00|         0,00 |   Vinculada                            |    |        0,00 |         0,00 | 
|     Convênios                        |    |         0,00|         0,00 |     Convênios                          |    |        0,00 |         0,00 | 
|     Cota-Parte-Educação              |    |         0,00|         0,00 |     Cota-Parte-Educação                |    |        0,00 |         0,00 | 
|     Sistema Único de Saúde           |    |         0,00|         0,00 |     Sistema Único de Saúde             |    |        0,00 |         0,00 | 
|     Operações de Crédito             |    |         0,00|         0,00 |     Operações de Crédito               |    |        0,00 |         0,00 | 
|     Recursos Diretam. Arre. P/Ent.   |    |         0,00|         0,00 |     Recursos Diretam. Arre. P/Ent      |    |        0,00 |         0,00 | 
|     Outros Recursos Vinculados       |    |         0,00|         0,00 |     Outros Recursos Vinculados         |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
|  (-)Dedução da Receita Orçamentária  |    |        0,00 |         0,00 |                                        |    |             |              | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
| Transferências Finan.Receb.(II)      |    |  921.437,71 |    95.997,03 | Transferências Finan.Concedidas(VII)   |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Cotas recebidas                    |    |        0,00 |         0,00 |   Cotas Concedidas                     |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Repasses recebidos                 |    |  913.351,99 |   295.997,03 |   Repasses Concedidos                  |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Recursos arrec.recebidos/int.      |    |    8.085,72 |         0,00 |   Recursos arrec.concedidos/internos   |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Correspondência de débitos         |    |        0,00 |         0,00 |   Correspondência de Crédito           |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Transferências voluntárias         |    |        0,00 |         0,00 |   Transf.Conc.Indep. Exec. Orçamentária|    |        0,00 |         0,00 | 
|   Demais Transf. Financ. Recebidas   |    |        0,00 |         0,00 |   Precatórios TJ                       |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Ganhos com desin. de passivo finan.|    |        0,00 |         0,00 |   Devolução de Transf. Recebidas       |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Cota vinculada IR                  |    |        0,00 |         0,00 |   Transferências Conc. entre UG/Órgão  |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Variação patrimonial financeira    |    |        0,00 |         0,00 |   Movimento de Fundos a Crédito        |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Precatórios                        |    |        0,00 |         0,00 |   Perdas Financeiras                   |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |   Valores Diferidos                    |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |   Perdas de Investimentos Temporários  |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |   Incorporação de Passivo              |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
| Recebimentos Extraorçamentários(III) |    |1.100.555,86 |   440.017,03 | Pagamentos Extraorçamentários(VIII)    |    |1.077.910,84 |   295.997,03 | 
|   Inscrição RPP do Exercício         |    |   77.016,85 |   146.120,00 |   RPP pagos exercício anterior         |    |  146.120,0            0,00 | 
|   Inscrição RPNP do Exercício        |    |   89.648,17 |         0,00 |   RPNP pagos do exercício anterior     |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Valores restituíveis - retenção    |    |   18.438,85 |         0,00 |   RPP pagos de exercícios anteriores   |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Haveres financeiros                |    |  915.451,99 |   293.897,03 |   RPNP pagos de exercícios anteriores  |    |        0,00 |         0,00 | 
|   Ajustes de exercícios anteriores   |    |        0,00 |         0,00 |   Valores Restituíveis                 |    |   18.438,85 |         0,00 | 
|   Ingressos diferidos                |    |        0,00 |         0,00 |   Haveres Financeiros                  |    |  913.351,99 |   295.997,03 | 
|                                      |    |             |              |   Ajustes de Exercícios Anteriores     |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |   Dispêndio diferido                   |    |        0,00 |         0,00 | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
| Saldo do Exercício Anterior(IV)      |    |    4.274,52 |         0,00 | Saldo para o Exercício Seguinte(IX)    |    |    6.360,66 |     4.274,52 | 
|                                      |    |             |              |                                        |    |             |              | 
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV)               |    |2.026.268,09 |   736.014,06 | TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)              |    |2.026.268,09 |   736.014,06 | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  UNIDADE GESTORA: 160011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAITA                                              HORA EMISSÃO:    08:40:18 
  MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.                                                                                         DATA EMISSÃO:  15/03/2016 
  ANO REFERÊNCIA : 2015 
                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE RONDOÔNIA 
                                                                                  BALANÇO PATRIMONIAL 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                            Exercício       Exercício                                           Exercício      Exercício  

               Atual           Anterior                                            Atual          Anterior 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  | ATIVO CIRCULANTE                    |    13.565,66 |     6.374,52 | PASSIVO CIRCULANTE                  |     77.016,85 |    146.120,00 | 
  |  Caixa e Equivalentes de Caixa      |     6.360,66 |     4.274,52 |  Obrigações Trab. e Previdenciárias |          0,00 |          0,00 | 
  |  Créditos a Curto Prazo             |         0,00 |         0,00 |  Empréstimos e Financiamentos       |          0,00 |          0,00 | 
  |  Valores Restituíveis               |         0,00 |         0,00 |  Fornec e Contas a Pagar Curto Praz |     77.016,85 |    146.120,00 | 
  |  Demais Créditos a Curto Prazo      |     7.205,00 |     2.100,00 |  Obrigações Fiscais a CP            |          0,00 |          0,00 | 
  |  Invest e Aplic Tempor Curto Prazo  |         0,00 |         0,00 |  Obrig de Repartição a outros Entes |          0,00 |          0,00 | 
  |  Estoques                           |         0,00 |         0,00 |  Valores Restituíveis               |          0,00 |          0,00 | 
  |  VPD Pagas Antecipadamente          |         0,00 |         0,00 |  Apropriações de Curto Prazo        |          0,00 |          0,00 | 
  |                                     |              |              |  Demais Obrigações de Curto Prazo   |          0,00 |          0,00 | 
  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                |   206.991,58 |   137.299,71 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE              |          0,00 |          0,00 | 
  |  Ativo Realizável a Longo Prazo     |              |              |  Obrigações Trab. e Previdenciárias |          0,00 |          0,00 | 
  |   Créditos a Longo                  |         0,00 |         0,00 |  Empréstimos e Financiamentos LP    |          0,00 |          0,00 | 
  |   Demais Créditos e Valores a LP    |         0,00 |         0,00 |  Fornecedores a Longo Prazo         |          0,00 |          0,00 | 
  |   Investimentos Temporários a LP    |         0,00 |         0,00 |  Obrigações Fiscais a Longo Prazo   |          0,00 |          0,00 | 
  |   Estoques                          |         0,00 |         0,00 |  Provisões a Longo Prazo            |          0,00 |          0,00 | 
  |   VPD Pagas Antecipadamente         |         0,00 |         0,00 |  Demais Obrigações de Longo Prazo   |          0,00 |          0,00 | 
  |  Investimentos                      |         0,00 |         0,00 |  Resultado Diferido                 |          0,00 |          0,00 | 
  |   Participações Permanentes         |         0,00 |         0,00 | ----------------------------------- | ------------- |-------------- | 
  |   Demais Investimentos Permanentes  |         0,00 |         0,00 |  TOTAL DO PASSIVO                   |     77.016,85 |    146.120,00 | 
  |   (-) Redução ao Vlr Recuperável    |         0,00 |         0,00 | ----------------------------------- | ------------- |-------------- | 
  |  Imobilizado                        |   206.991,58 |   137.299,71 |                                     |               |               | 
  |   Bens Moveis                       |   206.991,58 |   137.299,71 |                                     |               |               | 
  |   Bens Imoveis                      |         0,00 |         0,00 |         PATRIMÔNIO LÍQUIDO          |   Exercício   |   Exercícior  | 
  |                                     |              |              |                                     |   Atual       |   Anterior    | 
  |   (-) Deprec Exaus Amort Acumul.    |         0,00 |         0,00 | ----------------------------------- | ------------- |-------------- | 
  |   (-) Redução ao Vlr Recuperável    |         0,00 |         0,00 |  Patrimônio Social e Capital Social |          0,00 |          0,00 | 
  |  Intangível                         |         0,00 |         0,00 |  Adiant P/ Futuro Aumento de Capita |          0,00 |          0,00 | 
  |   Softwares                         |         0,00 |         0,00 |  Reservas de Capital                |          0,00 |          0,00 | 
  |   Marcas, Direitos e Patentes Ind.  |         0,00 |         0,00 |  Ajustes de Avaliação Patrimonial   |          0,00 |          0,00 | 
  |   Direito de Uso De Imóveis         |         0,00 |         0,00 |  Reservas de Lucros                 |          0,00 |          0,00 | 
  |   (-) Amortização Acumulada         |         0,00 |         0,00 |  Demais Reservas                    |          0,00 |          0,00 | 
  |   (-) Redução ao Vlr Recuperável    |         0,00 |         0,00 |  Resultados Acumulados              |               |               | 
  |                                     |              |              |    Superavit/Déficits do Exercício  |    145.986,16 |     -2.445,77 | 
  |                                     |              |              |    Superáv/Défic de Exerc Anter     |     -2.445,77 |          0,00 | 
  |                                     |              |              |    Ajustes de exerc anteriores      |          0,00 |          0,00 | 
  |                                     |              |              |  (-) Ações / Cotas em Tesouraria    |          0,00 |          0,00 | 
  |                                     |              |              |                                     |               |               | 
  |                                     |              |              |  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        |    143.540,39 |     -2.445,77 | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  |  TOTAL DO ATIVO                     |   220.557,24 |   143.674,23 |  TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |    220.557,24 |    143.674,23 | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                          Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes 
     ATIVO(I)                                                            PASSIVO(II) 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ATIVO FINANCEIRO                   |     6.360,66 |     4.274,52 |  PASSIVO FINANCEIRO                 |    166.665,02 |    146.120,00 | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ATIVO PERMANENTE                   |   214.196,58 |   139.399,71 |  PASSIVO PERMANENTE                 |               |               | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)              53.892,22        -2.445,77 
                                                                         Quadro das Contas de Compensações 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  |          ESPECIFICAÇÃO              |              |               |          ESPECIFICAÇÃO              |              |               | 
  | ----------------------------------- |    Exercício |     Exercício | ----------------------------------- |    Exercício |     Exercício | 
  | Saldo dos Atos Potenciais Ativos    |        Atual |      Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos  |        Atual |      Anterior | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  | TOTAL                               |         0,00 |          0,00 | TOTAL                               |         0,00 |          0,00 | 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                       GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
              DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      |      Exercício Atual    |     Exercício Anterior 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        |             -160.304,36 |             -141.845,48 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ordinária                                           |             -160.304,36 |             -141.845,48 
  Vinculado                                           |                    0,00 |                    0,00 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 UNIDADE GESTORA: 160011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAIT                        HORA EMISSÃO:    08:42:04 
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.                                                                  DATA EMISSÃO:  15/03/2016 
 ANO REFERÊNCIA : 2015 
                                             GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
                                          VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                             Exercício Atual       Exercício Anterior 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                           0,00                     0,00 
    Impostos                                                                            0,00                     0,00 
    Taxas                                                                               0,00                     0,00 
    Contribuição de Melhoria                                                            0,00                     0,00 
  Contribuições                                                                         0,00                     0,00 
    Contrib Sociais                                                                     0,00                     0,00 
    Contrib de Interv no Domínio Econômico                                              0,00                     0,00 
    Contribuição de Iluminação Pública                                                  0,00                     0,00 
    Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                             0,00                     0,00 
  Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito                                        0,00                     0,00 
    Venda de Mercadorias                                                                0,00                     0,00 
    Venda de Produtos                                                                   0,00                     0,00 
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                               0,00                     0,00 
  Variações Patrimoniais Aumentativas Financeir                                         0,00                     0,00 
    Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         0,00                     0,00 
    Juros e Encargos de Mora                                                            0,00                     0,00 
    Variações Monetárias e Cambiais                                                     0,00                     0,00 
    Descontos Financeiros Obtidos                                                       0,00                     0,00 
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                         0,00                     0,00 
    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)                            0,00                     0,00 
  Transferências e Delegações Recebidas                                           921.437,71               295.997,03 
    Transferências Intragovernamentais                                            921.437,71               295.997,03 
    Transferências Intergovernamentais                                                  0,00                     0,00 
    Transferências das Instituições Privadas                                            0,00                     0,00 
    Transferências das Instituições Multigovernamentais                                 0,00                     0,00 
    Transferências de Consórcios Públicos                                               0,00                     0,00 
    Transferências do Exterior                                                          0,00                     0,00 
    Delegações Recebidas                                                                0,00                     0,00 
    Transferências de Pessoas Físicas                                                   0,00                     0,00 
  Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos                         0,00                     0,00 
    Reavaliação de Ativos                                                               0,00                     0,00 
    Ganhos com Alienação                                                                0,00                     0,00 
    Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos                     0,00                     0,00 
    Desincorporação de Passivos                                                         0,00                     0,00 
    Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                            0,00                     0,00 
  Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                                            0,00                     0,00 
    Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                                      0,00                     0,00 
    Resultado Positivo de Participações                                                 0,00                     0,00 
    Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                                           0,00                     0,00 
    Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                                        0,00                     0,00 
  TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)                               921.437,71               295.997,03 
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                                          VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                             Exercício Atual       Exercício Anterior 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
  Pessoal e Encargos                                                                    0,00                     0,00 
    Remuneração a Pessoal                                                               0,00                     0,00 
    Encargos Patronais                                                                  0,00                     0,00 
    Benefícios a Pessoal                                                                0,00                     0,00 
    Custo de Pessoal e Encargos                                                         0,00                     0,00 
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos                      0,00                     0,00 
  Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                            0,00                     0,00 
    Aposentadorias e Reformas                                                           0,00                     0,00 
    Pensões                                                                             0,00                     0,00 
    Benefícios de Prestação Continuada                                                  0,00                     0,00 
    Benefícios Eventuais                                                                0,00                     0,00 
    Políticas Publicas de Transferência de Renda                                        0,00                     0,00 
    Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                   0,00                     0,00 
  Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                                 775.451,55               298.442,80 
    Uso de Material de Consumo                                                    190.478,55               229.884,21 
    Serviços                                                                      584.973,00                68.558,59 
    Depreciação, Amortização de Exaustão                                                0,00                     0,00 
    Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo                              0,00                     0,00 
  Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                        0,00                     0,00 
    Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                            0,00                     0,00 
    Juros e Encargos de Mora                                                            0,00                     0,00 
    Variações Monetárias e Cambiais                                                     0,00                     0,00 
    Descontos Financeiros Concedidos                                                    0,00                     0,00 
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)                             0,00                     0,00 
  Transferências e Delegações Concedida                                                 0,00                     0,00 
    Transferências Intragovernamentais                                                  0,00                     0,00 
    Transferências Intergovernamentais                                                  0,00                     0,00 
    Transferências a Instituições Privadas                                              0,00                     0,00 
    Transferências a Instituições Multigovernamentais                                   0,00                     0,00 
    Transferências a Consórcios Públicos                                                0,00                     0,00 
    Transferências ao Exterior                                                          0,00                     0,00 
    Delegações Concedidas                                                               0,00                     0,00 
  Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos                           0,00                     0,00 
    Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas                                  0,00                     0,00 
    Perdas com Alienação                                                                0,00                     0,00 
    Perdas Involuntárias                                                                0,00                     0,00 
    Incorporação de Passivos                                                            0,00                     0,00 
    Desincorporação de Ativos                                                           0,00                     0,00 
  Tributarias                                                                           0,00                     0,00 
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                         0,00                     0,00 
    Contribuições                                                                       0,00                     0,00 
    Custo com Tributos                                                                  0,00                     0,00 
  Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                                             0,00                     0,00 
    Premiações                                                                          0,00                     0,00 
    Resultado Negativo de Participações                                                 0,00                     0,00 
    Incentivos                                                                          0,00                     0,00 
    Subvenções Econômicas                                                               0,00                     0,00 
    Participações e Contribuições                                                       0,00                     0,00 
    VPD de Constituição de Provisões                                                    0,00                     0,00 
    Custo de Outras VPD                                                                 0,00                     0,00 
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                         0,00                     0,00 
   TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                              775.451,55               298.442,80 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Resultado Patrimonial do Período     (III)=(I-II)                              145.986,16                -2.445,77 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  U N I D A D E  G E S T O R A :   1 6 0 0 1 1  -  I N S T I T U T O  E S T A D U A L  D E  E D U C A C A O  R U R A L  A B A I T A R A      H O R A  E M I S S Ã O :     0 8 : 4 5 : 2 3  
  M Ê S  R E F E R Ê N C I A  :   D E Z E M B R O .                                                   D A T A  E M I S S Ã O :   1 5 / 0 3 / 2 0 1 6  
  A N O  R E F E R Ê N C I A  :   2 0 1 5  
                                      G O V E R N O  D O  E S T A D O  D E  R O N D Õ N I A  
                                     D E M O N S T R A T I V O  D E  F L U X O  D E  C A I X A  
 
                                                        N o t a         E x e r c í c i o  A t u a l      E x e r c í c i o  A n t e r i o r  
  F L U X O S  D E  C A I X A  D A S  A T I V I D A D E S  D A S  O P E R A Ç Õ E S  
  I N G R E S S O                                                                9 2 1 . 4 3 7 , 7 1              2 9 5 . 9 9 7 , 0 3  
    R e c e i t a s  d e r i v a d a s  e  o r i g i n a r i a s                                            0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  c o r r e n t e s  r e c e b i d a s                                    9 2 1 . 4 3 7 , 7 1              2 9 5 . 9 9 7 , 0 3  
    O u t r o s  i n g r e s s o s  o p e r a c i o n a i s                                               0 , 0 0                    0 , 0 0  
  D E S E M B O L S O                                                              8 4 4 . 1 7 2 , 4 9              1 5 9 . 9 1 0 , 0 1  
    P e s s o a l  e  d e m a i s  d e s p e s a s                                             8 4 4 . 1 7 2 , 4 9              1 5 9 . 9 1 0 , 0 1  
    J u r o s  e  e n c a r g o s  d a  d í v i d a                                                  0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  c o n c e d i d a s                                                   0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r o s  d e s e m b o l s o s  o p e r a c i o n a i s                                             0 , 0 0                    0 , 0 0  
  F l u x o  d e  c a i x a  l í q u i d o  d a s  a t i v i d a d e s  o p e r a c i o n a i s  ( I )                   7 7 . 2 6 5 , 2 2              1 3 6 . 0 8 7 , 0 2  
 
  F L U X O S  D E  C A I X A  D A S  A T I V I D A D E S  D E  I N V E S T I M E N T O  
 
  I N G R E S S O S                                                                     0 , 0 0                    0 , 0 0  
    A l i e n a ç ã o  d e  B e n s                                                           0 , 0 0                    0 , 0 0  
    A m o r t i z a ç ã o  d e  E m p r é s t i m o s  e  F i n a n c i a m e n t o s  C o n c e d                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r o s  i n g r e s s o s  d e  i n v e s t i m e n t o s                                           0 , 0 0                    0 , 0 0  
  D E S E M B O L S O                                                               7 7 . 2 7 9 , 0 8              1 2 9 . 7 1 2 , 5 0  
    A q u i s i ç ã o  d e  A t i v o  n ã o  C i r c u l a n t e                                      7 7 . 2 7 9 , 0 8              1 2 9 . 7 1 2 , 5 0  
    C o n c e s s ã o  d e  E m p r é s t i m o s  e  F i n a n c i a m e n t o s                                   0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r o s  d e s e m b o l s o s  d e  i n v e s t i m e n t o s                                         0 , 0 0                    0 , 0 0  
  F l u x o  d e  c a i x a  l í q u i d o  d a s  a t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i m e n t o  ( I I )              - 7 7 . 2 7 9 , 0 8             - 1 2 9 . 7 1 2 , 5 0  
 



Porto Velho, 15.04.201634 DOE  N° 69

SEJUCEL

RETIFICAÇÃO   Porto Velho, 14 de abril de 2016.

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTES E LAZER – SEJUCEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
RESOLVE:
Art. 1º - Incluir, o servidor Gaspar da Costa Knyppel Filho matricula 300127469, na Portaria nº27/GAB/RH/SECEL/2015 de 27 de julho de 2015, publicada

no DOE Nº2749 de 29.07.2015, designando servidores para compor a Comissão de Monitoramento, Acompanhamento e Fiscalização de Convênios da Superin-
tendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer/SEJUCEL, fundamentada no que dispõe o Inciso I, alínea “a”, “d” e “f” do Inciso II do artigo 5º da Portaria
Interministerial CGU/MF NC 167507.

Art. 2º - Esta Portaria passa a vigorar com efeito retroativo, a contar de 27 de julho de 2015.

Registre-se       Publique-se               Cumpra-se
Rodnei Antonio Paes

Superintendente Estadual/SEJUCEL

  F L U X O S  D E  C A I X A  D A S  A T I V I D A D E S  D E  F I N A N C I A M E N T O  
 
  I N G R E S S O S                                                                     0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o s                                                       0 , 0 0                    0 , 0 0  
    I n t e g r a l i z a ç ã o  d o  c a p i t a l  s o c i a l  d e  e m p r e s a s  d e p e n                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  d e  c a p i t a l  r e c e b i d a s                                         0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r o s  i n g r e s s o s  d e  f i n a n c i a m e n t o s                                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
  D E S E M B O L S O                                                                    0 , 0 0                    0 , 0 0  
    A m o r t i z a ç ã o / R e f i n a n c i a m e n t o  d a  D í v i d a                                       0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r o s  d e s e m b o l s o s  d e  f i n a n c i a m e n t o s                                        0 , 0 0                    0 , 0 0  
  F l u x o  d e  c a i x a  l í q u i d o  d a s  a t i v .  d e  f i n a n c i a m e n t o ( I I I )                        0 , 0 0                    0 , 0 0  
 
  G E R A Ç Ã O  L Í Q U I D A  D E  C A I X A  E  E Q U I V A L E N T E  D E  C A I X A  ( I + I I + I I I )                  - 1 3 , 8 6                6 . 3 7 4 , 5 2  
 
  C a i x a  e  E q u i v a l e n t e s  d e  c a i x a  i n i c i a l                                     4 . 2 7 4 , 5 2                    0 , 0 0  
  C a i x a  e  E q u i v a l e n t e  d e  c a i x a  f i n a l                                        4 . 2 6 0 , 6 6                6 . 3 7 4 , 5 2  
 
                                     Q U A D R O  D E  R E C E I T A S  D E R I V A D A S  E  O R I G I N Á R I A S  
                                                                                           E x e r c i c i o :  2 0 1 5  
                                                                    E x e r c í c i o  A t u a l      E x e r c í c i o  A n t e r i o r  
 
  R E C E I T A S  D E R I V A D A S  E  O R I G I N Á R I A S  
    R e c e i t a  T r i b u t á r i a                                                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
    R e c e i t a  d e  C o n t r i b u i ç õ e s                                                    0 , 0 0                    0 , 0 0  
    R e c e i t a  P a t r i m o n i a l                                                         0 , 0 0                    0 , 0 0  
    R e c e i t a  A g r o p e c u á r i a                                                        0 , 0 0                    0 , 0 0  
    R e c e i t a  I n d u s t r i a l                                                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
    R e c e i t a  d e  S e r v i ç o s                                                         0 , 0 0                    0 , 0 0  
    R e m u n e r a ç ã o  d a s  D i s p o n i b i l i d a d e s                                            0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r a s  R e c e i t a s  D e r i v a d a s  e  O r i g i n á r i a s                                     0 , 0 0                    0 , 0 0  
 
  T o t a l  d a s  R e c e i t a s  D e r i v a d a s  e  O r i g i n á r i a s                                    0 , 0 0                    0 , 0 0  
 
                                  Q U A D R O  D E  T R A N S F E R Ê N C I A S  R E C E B I D A S  E  C O N C E D I D A S  
                                                                                           E x e r c i c i o :  2 0 1 5  
                                                                    E x e r c í c i o  A t u a l      E x e r c í c i o  A n t e r i o r  
  T R A N S F E R Ê N C I A S  R E C E B I D A S  
  I n t e r g o v e r n a m e n t a i s  
    d a  U n i ã o                                                                    0 , 0 0                    0 , 0 0  
    d e  E s t a d o s  e  D i s t r i t o  F e d e r a l                                               0 , 0 0                    0 , 0 0  
    d e  M u n i c í p i o s                                                               0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r a s  t r a n s f e r ê n c i a s  r e c e b i d a s                                       9 2 1 . 4 3 7 , 7 1              2 9 5 . 9 9 7 , 0 3  
    T r a n s f e r ê n c i a s  M u l t i g o v e r n a m e n t a i s                                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  d e  I n s t i t u i ç õ e s  P r i v a d a s                                     0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  d o  E x t e r i o r                                                  0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  d e  P e s s o a s                                                   0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  d e  C o n v ê n i o s                                                 0 , 0 0                    0 , 0 0  
    T r a n s f e r ê n c i a s  p a r a  o  C o m b a t e  à  F o m e                                        0 , 0 0                    0 , 0 0  
  T o t a l  d a s  T r a n s f e r ê n c i a s  R e c e b i d a s                                      9 2 1 . 4 3 7 , 7 1              2 9 5 . 9 9 7 , 0 3  
 
  T R A N S F E R Ê N C I A S  C O N C E D I D A S  
  I n t e r g o v e r n a m e n t a i s  
    a  U n i ã o                                                                     0 , 0 0                    0 , 0 0  
    a  E s t a d o s  e  D i s t r i t o  F e d e r a l                                                0 , 0 0                    0 , 0 0  
    a  M u n i c í p i o s                                                                0 , 0 0                    0 , 0 0  
    O u t r a s  t r a n s f e r ê n c i a s  C o n c e d i d a s                                            0 , 0 0                    0 , 0 0  
  T o t a l  d a s  T r a n s f e r ê n c i a s  C o n c e d i d a s                                           0 , 0 0                    0 , 0 0  
 
 
                           Q U A D R O  D E  D E S E M B O L S O S  D E  P E S S O A L  E  D E M A I S  D E S P E S A S  P O R  F U N Ç Ã O  
                                                                                           E x e r c i c i o :  2 0 1 5  
                                                                    E x e r c í c i o  A t u a l      E x e r c í c i o  A n t e r i o r  
 
  E D U C A C A O                                                                8 4 4 . 1 7 2 , 4 9              1 5 9 . 9 1 0 , 0 1  
  T o t a l  d o s  D e s .  d e  P e s s o a l  e  D e m a i s  D e s p e s a s  p o r  F u n ç ã o                  8 4 4 . 1 7 2 , 4 9              1 5 9 . 9 1 0 , 0 1  
 
 
                                     Q U A D R O  D E  J U R O S  E  E N C A R G O S  D A  D I V I D A  
                                                                                           E x e r c i c i o :  2 0 1 5  
                                                                    E x e r c í c i o  A t u a l      E x e r c í c i o  A n t e r i o r  
 
  J u r o s  e  C o r r e ç ã o  M o n e t á r i a  d a  D í v i d a  I n t e r n a                                  0 , 0 0                    0 , 0 0  
  J u r o s  e  C o r r e ç ã o  M o n e t á r i a  d a  D í v i d a  E x t e r n a                                  0 , 0 0                    0 , 0 0  
  O u t r o s  E n c a r g o s  d a  D í v i d a                                                     0 , 0 0                    0 , 0 0  
  T o t a l  d o s  J u r o s  e  E n c a r g o s  d a  D í v i d a                                          0 , 0 0                    0 , 0 0  
 
 

  UNIDADE GESTORA: 160011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO RURAL ABAITARA                                                                                        HORA EMISSÃO:    09:03:13 
  MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.                                                                                                                                     DATA EMISSÃO:  16/03/2016 
  ANO REFERÊNCIA : 2015                                                                   GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
                                                                                 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 
  |                                             | Pat. Social /   | Adiant. para    | Rese        | Justes de    | Reservas  | Demais     | Resultados   | Ações/Cotas   |               | 
  | ESPECIFICAÇÃO                               | Capital Social  | Futuro Aumento  | de Cap      | Avaliação    | de Lucro  | Reservas   | Acumulados   | em Tesouraria | TOTAL         | 
  |                                             |                 | de Capital(AFAC)|             | Patrimonial  |           |            |              |               |               | 
  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 
  | Saldos Iniciais                             |            0,00 |                 |        0,00 |              |           |            |    -2.445,77 |               |     -2.445,77 | 
  |                                             |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |                                             |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |   Ajustes de exercícios anteriores          |                 |                 |             |              |           |            |         0,00 |               |          0,00 | 
  |   Aumento de capital                        |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |   Resgate / Reemissão de Ações e Cotas      |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |   Juros sobre capital próprio               |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |   Resultado do exercício                    |                 |                 |             |              |           |            |   145.986,16 |               |    145.986,16 | 
  |   Ajustes de avaliação patrimonial          |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |   Constituição / Reversão de reservas       |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |   Dividendos a distribuir (R$ ... por ação) |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |                                             |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  |                                             |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  | Saldos finais                               |            0,00 |                 |        0,00 |              |           |            |   143.540,39 |               |    143.540,39 | 
  |                                             |                 |                 |             |              |           |            |              |               |               | 
  | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sec. de Segurança, Defesa e
Cidadania

DETRAN

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00070/2016/SUPEL-RO

O Secretário Adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO,
torna público aos interessados, o pregão em epígrafe, cujo objeto é para futura e
eventual aquisição/fornecimento de material elétrico (cabo elétrico flexível e outros),
para atender demandas da SESDEC/RO, Processo Administrativo nº. 1501.00502-00/
2015/SESDEC, resta homologado, com base nos termos do art. 43, inciso VI da Lei
Federal nº 8.666/93 c/c. Parecer nº 080/2016/SUPEL, fls. 244, 245,246, bem assim, a
Adjudicação, fls. 830,831,832, em favor das empresas: N. V.  VERDE & CIA LTDA,
nos itens 3,4,5,8,12,13,14,18,20,28,29,33,37,38,42,43,46,47,49,50, no valor total de
R$ 45.335,70 (Quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta centa-
vos); A. D. BILIO – EPP; nos itens 21,22,24,26,32,34,40,41,48, no valor de R$ R$
18.020,50 (Dezoito mil, vinte reais e cinqüenta centavos ); JERLANE RODRIGUES DE
OLIVEIRA – ME,  no item 36,  no valor total de R$ 1.662,60 (Um mil seiscentos e
sessenta e dois reais e sessenta centavos); CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA –
ME, no item 1, no valor de R$ 700,00 (Setecentos reais); INSTRUTHERM INSTRUMEN-
TOS DE MEDIÇÃO LTDA, no  item 27, no valor de R$ 1.090,00  (Um mil e noventa reais)
por ofertarem os menores lances, sendo as propostas mais vantajosas para a Admi-
nistração Pública – Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Porto Velho/RO, 13 de abril  de 2.016.

César Adilson Bandeira Pinheiro
Secretário Adjunto da  Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania-SESDEC/RO

Matrícula: 047486

PORTARIA N. 1123/GAB/DETRAN-RO EM, 12 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
– DETRAN/RO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar n.
369, de 22.02.2007, Art. 22 e Decreto nº 20.026 de 17.08.2015;

Considerando a CI nº. 619/CRH/DETRAN-RO, de 05.04.2016;

R E S O L V E:

Art. 1º - DISPENSAR, a contar de 02.05.2016, os servidores abaixo relacio-
nados, com base na Lei Complementar Estadual nº. 369, de 22.02.2007 e suas
alterações:

Nº NOME CARGO SÍMBOLO 

01 José Edmilson Salgueiro Lima Chefe de Seção de Infrações e Penalidades da 
CIRETRAN de 3ª Categoria do DETRAN/RO FG-03 

02 Terezinha de Jesus Pereira Chefe de Seção de Infrações e Penalidades da 
CIRETRAN de 3ª Categoria do DETRAN/RO FG-03 

 Parágrafo único - Remeta-se a presente portaria à Coordenadoria de
Recursos Humanos para ciência dos servidores, bem como anotações funcionais
de estilo e registros de praxe.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO

PORTARIA Nº. 1142/GAB/DETRAN/RO EM, 12 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
– DETRAN/RO, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar n°.
369, de 22.02.2007, Art. 22.

Considerando os autos do Processo Administrativo nº 17.986/2015, de
29.09.2015;

R E S O L V E:

Art. 1º - COMPOR, Tomada de Contas Especial, a partir de 13.04.2015, com
objetivo de apurar os fatos sobre uma possível cobrança em duplicidade de
taxas na conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito -
FUNSET pelo Banco do Brasil.

Art. 2° - Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a
presente Comissão, como Membros, sob a Presidência do primeiro,
respectivamente:

· José Willian Aires de Almeida – Mat. 300074122;
· Elaine Bianchi – Mat. 300073953;
· Fernando Sarto Melo Coutinho Filho – Mat. 300072517.

Art. 3° - O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias,
no período de 13.04.2016 a 12.05.2016.

Art. 4° - Os relatórios emitidos pela presente Comissão serão submetidos
à apreciação da Direção Geral do DETRAN/RO.

Art. 5° - Os componentes da Comissão objeto desta Portaria perceberão uma
gratificação mensal a ser paga em datas coincidentes com a quitação da remuneração
da força de trabalho do DETRAN/RO, equivalente à remuneração do CDS 04,
conforme alterações previstas na LC nº 733, de 10 de outubro de 2013.

Art. 6° - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO

PORTARIA Nº. 1143/GAB/DETRAN-RO EM, 12 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN-
SITO- DETRAN/RO, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 21 da Lei
Complementar n. 369, de 22.02.2007 e alterações;

Considerando o Processo Administrativo nº 10.920/2015;

R E S O L V E:

Art. 1º - COMPOR, Comissão Especial com o objetivo de vistoriar as em-
presas credenciadas de vistoria – ECV’s no Município de Nova Mamoré/RO.

Art. 2° - Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a
presente comissão, respectivamente:

· Jairo de Castro Félix – Mat. 300072745;
· Paulo Figueiredo de Araújo – Mat. 300122804;
· Márcia Elhage Pinheiro – Mat. 300035643.

Art. 3° - O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias,
no período de 13.04 a 12.05.2016;

Art. 4° - Os relatórios emitidos pela presente Comissão serão submetidos
à apreciação da Direção Geral do DETRAN/RO.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO

PORTARIA Nº. 1150/GAB/DETRAN-RO EM, 13 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN-
SITO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar n. 369, de
22 de fevereiro de 2007, Art. 22;

Considerando os autos do Processo Administrativo nº. 753/2.016, de
20.01.2016;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor ROGÉRIO
MUNHOZ, Técnico em Manutenção de Computadores, Matrícula nº. 300103743,
com fundamento no art. 116, V c/c os artigos 123 a 127 da Lei Complementar
nº. 68, de 09.12.92 pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO.

Parágrafo único – Para os fins do disposto no caput deste artigo, a referida
licença será nos meses de maio, junho e julho do corrente ano, correspondente
ao 1º quinquênio (17.01.2011 a 14.03.2016).
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Art. 2º - Remetam-se os autos a Coordenadoria de Recursos Humanos para
notificação do servidor que deverá seguir acompanhada de cópia da presente
portaria, bem como anotações funcionais e registros de praxe.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Antonio Manoel Rebello das Chagas
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO

PORTARIA N. 99/DTHMET/DETRAN-RO EM, 13 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR TÉCNICO DE HABILITAÇÃO E MEDICINA DO TRÂNSITO – DETRAN/
RO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº. 839/GAB/DETRAN/
RO de 11 de março de 2016, art.57, VIII, e;

Considerando a Instrução de Serviço nº 002/2016/COHAB/DETRAN/RO;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR conforme o disposto abaixo, médicos e psicólogos
credenciados para comporem Juntas Médicas Especiais e Recursais no estado
de Rondônia nos meses de Abril, Maio e Junho de 2016.

JUNTA MÉDICA ESPECIAL E RECURSOS
ARIQUEMES
ABRIL/2016
Local: Clinica de Olhos Ariquemes
NOME CRM FUNÇÃO
Jeferson Benedito Abel 1143 Presidente
Izaumi Dias de Castro 925 Membro
Ivan da Costa Velho 145 Membro
Roberto Carvalho Mussi Fogali 370 Suplente
MAIO/2016
Local: Clinica De Olhos Dr. Dario Augusto Bender
NOME CRM FUNÇÃO
Dario Augusto Bender Moreira 1887 Presidente
Roberto Carvalho Mussi Fogali 370 Membro
Izaumi Dias de Castro 925 Membro
Ivan da Costa Velho 145 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clinica de Segurança do Trabalho Ltda
NOME CRM FUNÇÃO
Ivan da Costa Velho 145 Presidente
Jeferson Benedito Abel 1143 Membro
Roberto Carvalho Mussi Fogali 370 Membro
Dario Augusto Bender Moreira 1887 Suplente
CACOAL
ABRIL/2016
Local: Monte Cristo Saúde
NOME CRM FUNÇÃO
Anyzabel Liberalino Martins 2006 Presidente
Keidimar Valerio de Oliveira 2005 Membro
Estaquio de Castro Melo 203 Membro
Edson Umino 2000 Suplente
MAIO/2016
Local: Clínica de Olhos Brasil
NOME CRM FUNÇÃO
Edson Umino 2000 Presidente
Fernanda Akaki Umino 1877 Membro
Marcio Umino 1406 Membro
Keidimar Valerio de Oliveira 2005 Suplente
JUNHO/2016
Local: Instituto Oftalmológico de Cacoal
NOME CRM FUNÇÃO
Stenio Emanuel S. de Macedo 3091 Presidente
Estaquio de Castro Melo 203 Membro
Anyzabel Liberalino Martins 2006 Membro
Fernanda Akaki Umino 1877 Suplente
JARU
ABRIL/2016
Local: Clínica Diagnosis
NOME CRM FUNÇÃO
Daniel de Abreu Gonçalves 839 Presidente
Sonia Beatriz Lopes Marreiros 1750 Membro
Ronaldo De Souza Cavalcante 882 Membro
Wanderley Antonio De Araujo 218 Suplente

MAIO/2016
Local: São Camilo Consultório Médico
NOME CRM FUNÇÃO
Wanderley Antonio De Araujo 218 Presidente
Sonia Beatriz Lopes Marreiros 1750 Membro
Ronaldo De Souza Cavalcante 882 Membro
Daniel de Abreu Gonçalves 839 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clínica CONSULTRAN
NOME CRM FUNÇÃO
Ronaldo De Souza Cavalcante 882 Presidente
Daniel de Abreu Gonçalves 839 Membro
Wanderley Antonio De Araujo 218 Membro
Sonia Beatriz Lopes Marreiros 1750 Suplente
JI - PARANÁ
ABRIL/2016
Local: Clínica DO TRANSITO
NOME CRM FUNÇÃO
Antonio Alves Madruga 443 Presidente
João Durval R. Trigueiro Mendes 890 Membro
Levindo Custodio Primo 112 Membro
Jaques Mendonça Ribeiro 354 Suplente
MAIO/2016
Local: Clínica do TRANSITO
NOME CRM FUNÇÃO
Jaques Mendonça Ribeiro 354 Presidente
Levindo Custódio Primo 112 Membro
Valdely Helena Talamonte 1565 Membro
Nehil Alvarenga Lisboa Filho 407 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clinica do TRÂNSITO
NOME CRM FUNÇÃO
João Durval R. Trigueiro Mendes 890 Presidente
Jaques Mendonça Ribeiro 354 Membro
Antonio Alves Madruga 443 Membro
Valdely Helena Talamonte 1565 Suplente
OURO PRETO DO OESTE
ABRIL/2016
Local: Hospital MATER DEI LTDA
NOME CRM FUNÇÃO
Issa Artur Neme Godinho 1794 Presidente
Dener Braun 1789 Membro
Felicia Naomi Tabuchi 228 Membro
José Valter dos Santos 1647 Suplente
MAIO/2016
Local: Clínica PRESMED
Nome CRM FUNÇÃO
Denner Braun 1789 Presidente
Felicia Naomi Tabuchi 228 Membro
Jose Valter dos Santos 1647 Membro
Issa Artur Neme Godinho 1794 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clínica ULTRACARDIO
Nome CRM FUNÇÃO
Felicia Naomi Tabuchi 228 Presidente
Issa Artur Neme Godinho 1794 Membro
Jose Valter dos Santos 1647 Membro
Dener Braun 1789 Suplente
PORTO VELHO
ABRIL/2016
Local: Clínica META
Nome CRM FUNÇÃO
João Paulo Cuadal Soares 2217 Presidente
Leonardo Moreira Pinto 1998 Membro
Sergio Cardoso Gomes Ferreira 665 Membro
Camila Garcia Teixeira Soares 2140 Suplente
MAIO/2016
Local: Clínica MEPTRAN
Nome CRM FUNÇÃO
Claudio de Paula 824 Presidente
Rosa Alves Braga Oliveira 542 Membro
Sebastião Ferreira Campos 557 Membro
Victor Jesus Villar Justiniano 441 Suplente
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JUNHO/2016
Local: Clínica Jorge Teixeira
Nome CRM FUNÇÃO
Alcirley Queiroz Costa 1559 Presidente
Samira Nazif Rasul 1778 Membro
Ovidio Rodrigues T. Netto 360 Membro
Sergio de Almeida Basano 1253 Suplente
ROLIM DE MOURA
ABRIL/2016
Local: Clínica Oftalmológica UTZUMI
NOME CRM FUNÇÃO
Luiz Toshio Utzumi 1163 Presidente
Talita Sayuri Utzumi 2771 Membro
Daniela de Melo Mota 1779 Membro
Rogerio Machado Lopes 2558 Suplente
MAIO/2016
Local: Clinica Médica Paulista
NOME CRM FUNÇÃO
Rogério Machado Lopes 2558 Presidente
Talita Sayuri Utzumi 2771 Membro
Ivan Carlos Garcia Caramori 214 Membro
Luiz Toshio Utzumi 1163 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clinica Menino Jesus
NOME CRM FUNÇÃO
Daniela de Melo Mota 1779 Presidente
Rogério Machado Lopes 2558 Membro
Luiz Toshio Utzumi 1163 Membro
Ivan Carlos Garcia Caramori 214 Suplente
VILHENA
ABRIL/2016
Local: CEMESP - Centro Médico de Especialidades
NOME CRM FUNÇÃO
Rafael Albuquerque 1985 Presidente
Ricardo Marin D´Iglesias Vieira 1604 Membro
Marco Tulio Costa Teodoro 431 Membro
Claudio de Oliveira Vieira 1379 Suplente
MAIO/2016
 Local: Clínica Oftalmocentro
NOME CRM FUNÇÃO
Claudio de Oliveira Vieira 1379 Presidente
Rafael Albuquerque 1985 Membro
Ricardo Marin D´Iglesias Vieira 1604 Membro
Marco Tulio Costa Teodoro 431 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clínica Marco Túlio
NOME CRM FUNÇÃO
Marco Tulio Costa Teodoro 431 Presidente
Claudio de Oliveira Vieira 1379 Membro
Rafael Albuquerque 1985 Membro
Ricardo Marin D´Iglesias Vieira 1604 Suplente
JUNTA MÉDICA ESPECIAL
GUAJARÁ MIRM
ABRIL/2016
Local: Clínica Yamashita & Bardy Ltda
NOME CRM FUNÇÃO
Silvio Takashi Fukuda Yamashita 280 Presidente
Fredy Torrico Orellana 1240 Membro
Vicente de Paulo B.Rodrigues 250 Membro
MAIO/2016
Local: Centro Médico Dimel
NOME CRM FUNÇÃO
Fredy Torrico Orellana 1240 Presidente
Silvio Takashi Fukuda Yamashita 280 Membro
Vicente de Paulo B. Rodrigues 250 Membro
JUNHO/2016
Local: Clínica Yamashita & Bardy Ltda
NOME CRM FUNÇÃO
Silvio Takashi Fukuda Yamashita 280 Presidente
Fredy Torrico Orellana 1240 Membro
Vicente de Paulo B. Rodrigues 250 Membro

MACHADINHO DO OESTE
ABRIL/2016
Local: Clínica Arildo Gonzaga
NOME CRM FUNÇÃO
Arildo Gonzaga Santos 1551 Presidente
Edna Simões Turcatto 897 Membro
Barbara Alves Oliveira Fraga 2732 Membro
MAIO/2016
Local: Clínica Pró Vida
NOME CRM FUNÇÃO
Edna Simões Turcatto 897 Presidente
Arildo Gonzaga Santos 1551 Membro
Barbara Alves Oliveira Fraga 2732 Membro
JUNHO/2016
Local: Origem Medicina e especialidade
NOME CRM FUNÇÃO
Barbara Alves Oliveira Fraga 2732 Presidente
Edna Simões Turcatto 897 Membro
Arildo Gonzaga Santos 1551 Membro
PIMENTA BUENO
ABRIL/2016
Local: Hospital e Maternidade São Francisco
NOME CRM FUNÇÃO
Laercio Aparecido Santiago 159 Presidente
Estáquio de Castro Melo 203 Membro
Stenio Emanuel S. De Macedo 3091 Membro
MAIO/2016
Local: Hospital e Maternidade São Francisco
NOME CRM FUNÇÃO
Laercio Aparecido Santiago 159 Presidente
Estaquio de Castro Melo 203 Membro
Stenio Emanuel S. de Macedo 3091 Membro
JUNHO/ 2016
Local: Hospital e Maternidade São Francisco
NOME CRM FUNÇÃO
Laercio Aparecido Santiago 159 Presidente
Estáquio de Castro Melo 203 Membro
Stenio Emanuel S. de Macedo 3091 Membro
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ABRIL/ 2016
Local: Clínica Dr. João Batista L. de Macedo
NOME CRM FUNÇÃO
João Batista Lourenço de Macedo 963 Presidente
Aélvia de Jesus Borges 946 Membro
Eder Pereira da Cruz 1833 Membro
Johnny Rodrigues da Silva 2054 Suplente
MAIO/2016
Local: Clínica Dr. João Batista L. de Macedo
NOME CRM FUNÇÃO
João Batista Lourenço de Macedo 963 Presidente
Aélvia de Jesus Borges 946 Membro
Johnny Rodrigues da Silva 2054 Membro
Eder Pereira da Cruz 1833 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clínica Dr. João Batista L. de Macedo
NOME CRM FUNÇÃO
João Batista Lourenço de Macedo 963 Presidente
Aélvia de Jesus Borges 946 Membro
Eder Pereira da Cruz 1833 Membro
Johnny Rodrigues da Silva 2054 Suplente
JUNTA PSICOLÓGICA RECURSAL
PORTO VELHO
ABRIL/2016
Local: CAPT Clínica de Avaliação Psicológica
NOME CRP FUNÇÃO
Laila Passos  Roumie CRP:20/0327
Presidente
Auricleia Nobre Ferreira de Lima CRP:20/3412 Membro
Régis Sandro Link CRP:20/4125 Membro
Mayane Pauxis Ferreira CRP:20/3084 Suplente
MAIO/2016
Local: Espaço Clínico
NOME CRP FUNÇÃO
Jaqueline Cardoso Rodrigues Barbosa CRP:20/4197
Presidente
Iasmin Teixeira Fernandes CRP:20/4885 Membro
Aryanne Pereira de Freitas Vigiato CRP:20/1984 Membro
Patricia Souza Cunha CRP:20/1862 Suplente
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JUNHO/2016
Local: Clínica Equilíbrio
NOME CRP FUNÇÃO
Iris Lucia Caye Oliveira CRP:20/696 Presidente
Daniele Mejia Cavalvante CRP:20/1068 Membro
Patricia Marcele Araujo da Silva CRP:20/1054 Membro
Izabel Rodrigues de Oliveira Mendes CRP:20/3357 Suplente
ARIQUEMES
ABRIL/2016
Local: UNICLIN
NOME CRP FUNÇÃO
Edi de Oliveira CRP:20/0936 Presidente
Maria Cristina Roman Soares CRP:20/313 Membro
Alessandra Barreto Moreira CRP:20/1828 Membro
Cátia Raquel Pontes Godoy dos Santos CRP:20/3957 Suplente
MAIO/2016
Local: Clínica de Olhos e Psicologia Dario Bender
NOME CRP FUNÇÃO
Alessandra Barreto Moreira CRP:20/1828 Presidente
Maria Cristina Roman Soares CRP:20/313 Membro
Cátia Raquel Pontes Godoy dos Santos CRP:20/3957 Membro
Edi de Oliveira CRP:20/0936 Suplente
JUNHO/2016
Local: UNICLIN
NOME CRP FUNÇÃO
Edi de Oliveira CRP:20/0936 Presidente
Cátia Raquel Pontes Godoy dos Santos CRP:20/3957 Membro
Maria Cristina Roman Soares CRP:20/313 Membro
Alessandra Barreto Moreira CRP:20/1828 Suplente
JARU
ABRIL/2016
Local: Clinica de Desenvolvimento Humano
NOME CRP FUNÇÃO
Francisca Maria da Silva CRP:20/1069 Presidente
Adilson Lopes de Carvalho CRP:20/1218 Membro
Ivani Lourena de Castro CRP:20/111 Membro
Sefora Peraro Moreno CRP:20/835 Suplente
MAIO/2016
Local: CPA Clinica De Psicologia Aplicada
NOME CRP FUNÇÃO
Adilson Lopes de Carvalho CRP:20/1218 Presidente
Sefora Peraro Moreno CRP:20/835 Membro
Ivani Lourena de Castro CRP:20/111 Membro
Francisca Maria da Silva CRP:20/1069 Suplente
JUNHO/2016
Local: Clinica de Desenvolvimento Humano
NOME CRP FUNÇÃO
Ivani Lourena de Castro CRP:20/111 Presidente
Sefora Peraro Moreno CRP:20/835 Membro
Francisca Maria da Silva CRP:20/1069 Membro
Adilson Lopes de Carvalho CRP:20/1218 Suplente
JI - PARANÁ
ABRIL/2016
Local: Psico e Cia
NOME CRP FUNÇÃO
Anelise Maria Dalbem CRP:20/4035 Presidente
Maria Elvidia Zenaide de Holanda CRP:20/070 Membro
Carla Celene Ferreira CRP:20/5643 Membro
Paulo Dagios CRP:20/2341 Suplente
MAIO/2016
Local: Psicoclinica
NOME CRP FUNÇÃO
Ângelo Rodney Coelho CRP:20/61 Presidente
Ana Franciely Mendes CRP:20/3745 Membro
Ana Lourdes Lucas Arantes CRP:20/368 Membro
Paulo Dagios CRP:20/2341 Suplente
JUNHO/2016
Local: Psique - Clinica de Psicologia
NOME CRP FUNÇÃO
Carla Celene Ferreira CRP:20/5643 Presidente
Anelise Maria Dalbem CRP:20/4035 Membro
Paulo Dagios CRP:20/2341 Membro
Maria Elvidia Zenaide de Holanda CRP:20/070 Suplente

CACOAL
ABRIL/2016
Local: CIAP Educacional
NOME CRP FUNÇÃO
Maria Izabel Pereira Carneiro CRP:20/2361
Presidente
Nadja Maria P Ricardo CRP:20/176 Membro
Carla Ilara Almeida Vieira CRP:20/1585 Membro
MAIO/2016
Local: Clinica Perfil
NOME CRP FUNÇÃO
Nadja Maria P Ricardo CRP:20/176
Presidente
Carla Ilara Almeida Vieira CRP:20/1585 Membro
Maria Izabel Pereira Carneiro CRP:20/2361 Membro
JUNHO/2016
Local: CIAP Educacional
NOME CRP FUNÇÃO
Carla Ilara Almeida Vieira CRP:20/1585
Presidente
Maria Izabel Pereira Carneiro CRP:20/2361 Membro
Nadja Maria P Ricardo CRP:20/176 Membro
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ABRIL/2016
Local: Centro Psicológico Fazecox
NOME CRP FUNÇÃO
Mariza Aparecida Fazecox Balen CRP:20/2359
Presidente
Ingred Veloso Felix CRP:20/3528 Membro
Joseliza Ribeiro Mustafa CRP:20/787 Membro
Jobíola Perpetuo Caldeira CRP:019610 Suplente
MAIO/2016
Local: Centro Psicológico Fazecox
NOME CRP FUNÇÃO
Mariza Aparecida Fazecox Balen CRP:20/2359
Presidente
Joseliza Ribeiro Mustafa CRP:20/787 Membro
Jobíola Perpetuo Caldeira CRP:019610 Membro
Ingred Veloso Felix CRP:20/3528 Suplente
JUNHO/2016
Local: Centro Psicológico Fazecox
NOME CRP FUNÇÃO
Mariza Aparecida Fazecox Balen CRP:20/2359
Presidente
Jobíola Perpetuo Caldeira CRP:019610 Membro
Ingred Veloso Felix CRP:20/3528 Membro
Joseliza Ribeiro Mustafa CRP:20/787 Suplente
ROLIM DE MOURA
ABRIL/2016
Local: Clínica Psicológica Menino Jesus
NOME CRP FUNÇÃO
Vanessa Soares da Silva CRP:04785
Presidente
Adriana Teles de Carvalho CRP:10219 Membro
Vinicius Santana Soares CRP;20/4290 Membro
MAIO/2016
Local: Clínica Médica Paulista
NOME CRP FUNÇÃO
Vinicius Santana Soares CRP:20/4290
Presidente
Adriana Teles de Carvalho CRP:20/1458 Membro
Vanessa Soares da Silva CRP:20/4785 Membro
JUNHO/2016
Local: Clínica Psicológica Menino Jesus
NOME CRP FUNÇÃO
Adriana Teles de Carvalho CRP:20/1458
Presidente
Vinicius Santana Soares CRP:20/4290 Membro
Vanessa Soares da Silva CRP:20/4785 Membro
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VILHENA
ABRIL/2016
Local: Clini Saúde
NOME CRP FUNÇÃO
Maria Marta Gomes de Oliveira CRP:20/3747 Presidente
Lucia Maria Barbosa Nakayama CRP:20/187 Membro
Gisele Cristiane Teles Paiva CRP:20/3717 Membro
José Closs CRP:20/0019 Suplente
VILHENA
MAIO/2016
Local: Psicólogos Associados SS Ltda
NOME CRP FUNÇÃO
Jane Jussara Marmentini CRP:20/860 Presidente
Gisele Cristiane Teles Paiva CRP:20/3717 Membro
José Closs CRP:20/0019 Membro
Maria Marta Gomes de Oliveira CRP:20/3747 Suplente
VILHENA
JUNHO/2016
Local: Psicotran Psicologia do Trânsito
NOME CRP FUNÇÃO
Gisele Cristiane Teles Paiva CRP:20/3717 Presidente
José Closs CRP:20/0019 Membro
Maria Marta Gomes de Oliveira CRP:20/3747 Membro
Lucia Maria Barbosa Nakayama CRP;20/187 Suplente

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
ACÁSSIO FIGUEIRA DOS SANTOS

Diretor Técnico de Habilitação e Medicina do Trânsito – DETRAN/RO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013
ADITANTES: O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/
RO e A VALDIR LEBKUCHEN, inscrito no CNPJ sob o nº 34.755.215/0001-34.
OBJETO DO CONTRATO PRIMITIVO: Locação de imóvel de propriedade do LOCA-
DOR, situado à Rua Benedito de Souza Brito, nº 4543, Sala A, B, e C, Setor
Industrial, no município de Porto Velho/RO, para abrigar aos veículos apreendidos
no Município de Porto Velho/RO.
PROCESSO Nº 19.022/2012.
ALTERAÇÃO: O prazo de vigência consignado na cláusula sexta do contrato
primitivo, fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de
15.03.2016 à 15.03.2017. O valor mensal da locação permanecerá em R$ 23.070,93
(vinte e três mil setenta reais e noventa e três centavos).
RECURSO: As despesas oriundas deste Termo Aditivo para este exercício corre-
rão à conta dos seguintes recursos orçamentários: Programa de Trabalho
1502004122101522810000, elemento de despesa 339039, Nota de Empenho
2016NE00364, de 14/03/2015, no valor de R$ 219.173,83 (duzentos e dezenove
mil cento e setenta e três reais e oitenta e três centavos).
DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas.
ASSINAM: José de Albuquerque Cavalcante - Diretor Geral do DETRAN/RO
A VALDIR LEBKUCHEN (Representada por seu Ari Valdir Lebkuchen) - LOCADOR
VISTO: Claudino Sérgio Alencar Ribeiro - Procurador Geral do DETRAN/RO
Fernando Nunes Madeira – Subprocurador de Contratos e Convênios

Publique-se no Diário Oficial do Estado
JOSÉ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE

Diretor Geral do DETRAN/RO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2013
ADITANTES: O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN/RO e a Empresa C.M – Comércio Serviços e Construções LTDA – ME
(CNPJ sob o nº. 63.777.718/0001-09).
OBJETO DO CONTRATO PRIMITIVO: Contratação de empresa especializada na execu-
ção de obras e serviços de engenharia para a Construção da Sede da CIRETRAN do
Município de ARIQUEMES – RO, situada na Rua Trancredo Neves, Lote 01/A.
PROCESSO Nº 8119/2013.
PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência contratual consignado na cláusula sétima,
§ 4º do Contrato nº 060/2013, fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir do término do prazo inicial, acrescido do prazo consignado no
3º Termo Aditivo.
DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas.
ASSINAM: José de Albuquerque Cavalcante – Diretor Geral do DETRAN/RO
Colemar Ferreira dos Santos – Sócio Administrador da Contratada
VISTO: Claudino Sérgio Alencar Ribeiro – Procurador Geral do DETRAN/RO
Fernando Nunes Madeira – Subprocurador de Contratos e Convênios

Publique-se no Diário Oficial do Estado
JOSÉ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE

Diretor Geral do DETRAN/RO

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2008
ADITANTES: O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN-RO e LUIZ PAREJA LINHARES, CPF/MF nº 045.291.450.979-92, re-
presentado por IMOBILIÁRIA 2B LTDA, CNPJ/MF sob nº 04.605.663/0001-90.
OBJETO DO CONTRATO PRIMITIVO: Locação de imóvel de propriedade da
LOCADORA, situado na Rua Aracajú, Bairro Nova Brasília, localizado no Mu-
nicípio de Ji-Paraná/RO, para instalação do Posto Avançado.
PROCESSO Nº 098/2011.
ALTERAÇÃO: O prazo de vigência consignado na cláusula quinta do contrato
primitivo, fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de
25.11.2015 até o dia 25.11.2016. O valor mensal da locação permanecerá em
R$ 23.643,61 (vinte e três mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e
um centavos).
RECURSO: As despesas oriundas deste Termo Aditivo para este exercício
correrão à conta dos seguintes recursos orçamentários: Programa de Traba-
lho 1502004122101522810000, elemento de despesa 339039, Nota de Empe-
nho 2015NE01224, de 25/11/2015, no valor de R$ 30.369,82 (trinta mil trezen-
tos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos).
DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas.
ASSINAM: José de Albuquerque Cavalcante - Diretor Geral do DETRAN/RO
Luiz Bernardi /Imobiliária 2B LTDA – Administrador/Locador
Visto: Claudino Sérgio Alencar Ribeiro - Procurador Geral do DETRAN/RO
Fernando Nunes Madeira – Subprocurador de Contratos e Convênios

Publique-se no Diário Oficial do Estado
JOSÉ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE

Diretor Geral do DETRAN/RO

ERRATA Nº 01 AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 59/2011
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 15.883.796/
0001-45, com sede na rua Dr. José Adelino, 4477, bairro Costa e Silva, nesta
capital, neste ato representado por seu Diretor Geral Adjunto, Sr. Antonio
Manoel Rebello Chagas, brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF/MF sob
o nº 044.731.752-00, em conformidade com os elementos constantes no Pro-
cesso Administrativo nº 11.376/2011, promove a ERRATA nº 01 AO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 59/2011, firmado com a Srª. DENILZA LOURENÇO DA SIL-
VA, brasileira, portadora do RG nº 899002, da SSP/RO e inscrita no CPF sob
nº 276.549.312-04, representada por SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS,
CNPJ nº 14.363.254/0001-89, regulado pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, além dos demais dispositivos e legislações aplicáveis
à espécie, tendo por finalidade estabelecer direitos, deveres e obrigações
das partes e pelas cláusulas e condições seguintes:
ONDE SE LÊ:
“MARLENE JOVINO DA SILVA ABATI, brasileira, portadora do CPF sob nº
312.670.252-04”
LEIA-SE:
“JOELMA SILVA DOS SANTOS, brasileira, portadora do CPF sob nº 764.126.792-
00”
ONDE SE LÊ:
“MARLENE JOVINO DA SILVA”
LEIA-SE:
“JOELMA SILVA DOS SANTOS”
ONDE SE LÊ:
“Porto Velho, 14 de dezembro de 2015”
LEIA-SE:
“Porto Velho, 12 de dezembro de 2015”

Porto Velho, 18 de fevereiro de 2016.
Antonio Manoel Rebello Chagas

Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO

Joelma Silva Dos Santos
Representante da Locadora
Visto: Claudino Sérgio A. Ribeiro - Procurador Geral do DETRAN/RO
Fernando Nunes Madeira - Subprocurador de Contratos e Convênios

(Errata, Publicação por erro material)
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2011

No Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 59/2011, publicado no Diário
Oficial do Estado n. 2846, fls. 44, de 18/12/2015, consoante a ocorrência de
erro material:
ONDE SE LÊ:
“ADITANTES: O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN/RO e a Sra. DENILZA LOURENÇO DA SILVA, representada por SU-
PORTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 14.363.254/0001-89, representa-
da por MARLENE JOVINO DA SILVA ABATI, (CPF nº 312.670.252-04).”
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LEIA-SE:
“ADITANTES: O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN/RO e a Sra. DENILZA LOURENÇO DA SILVA, representada por SUPOR-
TE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 14.363.254/0001-89, representada por
JOELMA SILVA DOS SANTOS (CPF nº 764.126.792-00).”

Publique-se no Diário Oficial do Estado
ANTONIO MANOEL REBELLO CHAGAS
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO 043/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8688/2015

O Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/
RO e a Comissão Permanente de Preparação de Leilão de Veículos de Porto Velho
levam ao conhecimento a homologação do Leilão Público Nº 043/2015, realizado no
dia 28 de Março de 2016 no município de Guajará - Mirim, que teve como objeto a
alienação de veículos apreendidos e recolhidos nos pátios dos municípios Guajará
– Mirim, Nova Mamoré e Distritos de Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do
Abunã. Homologa-se o referido certame no valor total R$ 192.800,00 (Cento e
Noventa e Dois mil e Oitocentos reais). O Edital completo encontra-se disponível no
endereço eletrônico do DETRAN/RO www.detran.ro.gov.br.

Porto Velho/RO, 06 de Abril de 2016.

     Eva Cristina Soares de Oliveira José de Albuquerque Cavalcante
Presidente Comissão de Leilão/CPLVAR-PVH      Diretor Geral do DETRAN/RO
                 DETRAN-RO

Secretaria de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 657/2016/GAB/SEJUS  Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas na Lei Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos autos da Sindicância Admi-
nistrativa Disciplinar registrada sob o nº 034/2014/COGER/SEJUS, instaurada
através da Portaria, nº 189/2014/GAB/SEJUS, do dia 03 de fevereiro de 2014,
onde versa o entendimento final pela instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, em desfavor dos servidores: MARCOS PEREIRA LUNA, matrícula nº
300.116.439, agente penitenciário; ANANIAS PINHEIRO DA SILVA, matrícula nº
300.087.873, agente penitenciário; ADEMIRSON JOSÉ DE PAULA, matrícula nº
300.116.385, agente penitenciário; LUCAS RODRIGO PERONE ORLANDI, matrí-
cula nº 300.116.530; RONALDO RESENDE DOS SANTOS, matrícula nº 300116606;
ARILDO MARTINS DO ROSARIO, agente penitenciário matrícula nº 300.116.121,
AMILTON FERREIRA DOS SANTOS, agente penitenciário, matricula nº
300.116.306 e CLEINER DALTON DA SILVA. Agente penitenciário, matrícula nº
300.093.724, lotados na Penitenciaria Regional Agenor Martins de Carvalho, Ji-
paraná, que em tese, pelo descumprimento de determinação superior emanada
pela direção da referida unidade prisional.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do processo administrativo disci-
plinar não é peça acusatória, até porque não há nesse momento processual
servidor indiciado. Sua finalidade é dar início à constituição do procedimento
administrativo, com a indicação de servidores públicos para apurar eventual
ilícito administrativo. Não há, pois, que se falar em nulidade pela não indicação
detalhada dos fatos e da tipificação penal administrativa.

 Desse modo, tendo em vista a natureza dos interesses envolvidos, so-
breleva a importância de se impor a instauração de Procedimento Administra-
tivo Disciplinar para apurar a conduta que lhe são imputadas, devendo, ser
aplicado o princípio do devido processo legal, observado o preceito legal estatuído
da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, em face dos servidores
MARCOS PEREIRA LUNA, matrícula nº 300.116.439, agente penitenciário; ANANIAS
PINHEIRO DA SILVA, matrícula nº 300.087.873, agente penitenciário; ADEMIRSON
JOSÉ DE PAULA, matrícula nº 300.116.385, agente penitenciário; LUCAS RODRIGO
PERONE ORLANDI, matrícula nº 300.116.530; RONALDO RESENDE DOS SANTOS,
matrícula nº 300.116.606; ARILDO MARTINS DO ROSARIO, agente penitenciário
matrícula nº 300.116.121, AMILTON FERREIRA DOS SANTOS, agente penitenciário,
matricula nº 300.116.306 e CLEINER DALTON DA SILVA. Agente penitenciário,
matrícula nº 300.093.724, pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA MAGNI BARBOSA, Agen-
te Penitenciária, matrícula 300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST, Agente
Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI DOMINGOS, Agente Peni-
tenciário, matrícula 300.117.120, para que sob a presidência do primeiro, con-
duzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a praticar todos os atos neces-
sários ao desempenho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 658/2016/GAB/SEJUS  Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, conferidas na Lei Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos autos da Sindicância Admi-
nistrativa Disciplinar registrada sob o nº 131/2014/COGER/SEJUS, instaurada
através da Portaria, nº 1059/2014/GAB/SEJUS, do dia 10 de julho de 2014,
onde versa o entendimento final pela instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, em desfavor do servidor: JOÃO PAULO DE MEDEIROS ARAGÃO,
matrícula nº 300.093.211, Agente Penitenciário, com a finalidade de apurar, em
tese, a concessão de benefícios a apenado em cumprimento de pena, utilizan-
do-se do cargo de Direção da Casa de Detenção Dr. José Mário Alves da Silva.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do processo administrativo
disciplinar não é peça acusatória, até porque não há nesse momento proces-
sual servidor indiciado. Sua finalidade é dar início à constituição do procedi-
mento administrativo, com a indicação de servidores públicos para apurar
eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que se falar em nulidade pela não
indicação detalhada dos fatos e da tipificação penal administrativa.

Desse modo, tendo em vista a natureza dos interesses envolvidos, sobre-
leva a importância de se impor a instauração de Procedimento Administrativo
Disciplinar para apurar a conduta que lhe são imputadas, devendo, ser aplica-
do o princípio do devido processo legal, observado o preceito legal estatuído
da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar, em face do servidor
JOÃO PAULO DE MEDEIROS ARAGÃO, matrícula nº 300.093.211, Agente
Penitenciário, pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA MAGNI BARBOSA, Agen-
te Penitenciária, matrícula 300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST, Agente
Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI DOMINGOS, Agente Peni-
tenciário, matrícula 300.117.120, para que sob a presidência do primeiro, con-
duzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a praticar todos os atos neces-
sários ao desempenho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 660/2016/GAB/SEJUS  Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, conferidas na Lei Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos autos da Sindicância Admi-
nistrativa Disciplinar registrada sob o nº 155/2014/COGER/SEJUS, instaurada
através da Portaria, nº 1244/2014/GAB/SEJUS, do dia 19 de agosto de 2014,
onde versa o entendimento final pela instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, em desfavor dos servidores: FRANC TEIXEIRA DA SILVA, matrí-
cula nº 300.093.615, Agente Penitenciário, EVERSON GLEI VIEIRA PANTOJA
, matrícula nº 300.116.727, Agente Penitenciário, com a finalidade de apurar,

http://www.detran.ro.gov.br.
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em tese, a ocorrência de disparos de arma de
fogo com munição não-letal, ocasionando lesões
corporais a apenados no âmbito da Penitenciária
Edvan Mariano Rosendo, nesta Capital.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do
processo administrativo disciplinar não é peça
acusatória, até porque não há nesse momento pro-
cessual servidor indiciado. Sua finalidade é dar iní-
cio à constituição do procedimento administrativo,
com a indicação de servidores públicos para apu-
rar eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que
se falar em nulidade pela não indicação detalhada
dos fatos e da tipificação penal administrativa.

Desse modo, tendo em vista a natureza dos
interesses envolvidos, sobreleva a importância de
se impor a instauração de Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar para apurar a conduta que lhe
são imputadas, devendo, ser aplicado o princípio
do devido processo legal, observado o preceito
legal estatuído da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Dis-
ciplinar, em face dos servidores FRANC TEIXEIRA
DA SILVA, matrícula nº 300.093.615, Agente Pe-
nitenciário, EVERSON GLEI VIEIRA PANTOJA,
matrícula nº 300.116.727, Agente Penitenciário,
pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA
MAGNI BARBOSA, Agente Penitenciária, matrícula
300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST, Agente
Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI
DOMINGOS, Agente Penitenciário, matrícula
300.117.120, para que sob a presidência do primei-
ro, conduzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a
praticar todos os atos necessários ao desempe-
nho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 661/2016/GAB/SEJUS
Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos
autos da Sindicância Administrativa Disciplinar re-
gistrada sob o nº 172/2014/COGER/SEJUS, instau-
rada através da Portaria, nº 1393/2014/GAB/SEJUS,
do dia 19 de setembro de 2014, onde versa o en-
tendimento final pela instauração de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar, em desfavor do servidor:
FRANCISCO DIONE MARIM AMÂNCIO, matrícula
nº 300.116.350, Agente Penitenciário, com a finali-
dade de apurar, em tese, a ocorrência de divulga-
ção nas redes sociais, de conteúdos filmados pelo
referido servidor, no âmbito do Centro de
Ressocialização Vale do Guaporé, nesta Capital.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do
processo administrativo disciplinar não é peça
acusatória, até porque não há nesse momento

processual servidor indiciado. Sua finalidade é dar
início à constituição do procedimento administrativo,
com a indicação de servidores públicos para apurar
eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que se
falar em nulidade pela não indicação detalhada dos
fatos e da tipificação penal administrativa.

 Desse modo, tendo em vista a natureza dos
interesses envolvidos, sobreleva a importância de
se impor a instauração de Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar para apurar a conduta que lhe
são imputadas, devendo, ser aplicado o princípio
do devido processo legal, observado o preceito
legal estatuído da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Disci-
plinar, em face do servidor FRANCISCO DIONE
MARIM AMÂNCIO, matrícula nº 300.116.350, Agen-
te Penitenciário, pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA
MAGNI BARBOSA, Agente Penitenciária, matrícula
300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST, Agente
Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI
DOMINGOS, Agente Penitenciário, matrícula
300.117.120, para que sob a presidência do primei-
ro, conduzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a
praticar todos os atos necessários ao desempe-
nho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 662/2016/GAB/SEJUS
Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos
autos da Sindicância Administrativa Disciplinar re-
gistrada sob o nº 198/2014/COGER/SEJUS, instau-
rada através da Portaria, nº 1558/2014/GAB/SEJUS,
do dia 22 de outubro de 2014, onde versa o entendi-
mento final pela instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, em desfavor dos servidores:
ADEMIR PEREIRA, matrícula nº 300.087.923, Agen-
te Penitenciário, EDMILSON JORDÃO DE SOUZA,
matrícula nº 300.087.721, Agente Penitenciário, com
a finalidade de apurar, em tese, a ocorrência de
prática de ameaça contra um particular, em desfavor
dos referidos servidores lotados na Penitenciária
Regional Dr. Agenor Martins de Carvalho, no municí-
pio de Ji-Paraná.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do
processo administrativo disciplinar não é peça
acusatória, até porque não há nesse momento pro-
cessual servidor indiciado. Sua finalidade é dar iní-
cio à constituição do procedimento administrativo,
com a indicação de servidores públicos para apu-
rar eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que
se falar em nulidade pela não indicação detalhada
dos fatos e da tipificação penal administrativa.

 Desse modo, tendo em vista a natureza dos
interesses envolvidos, sobreleva a importância de

se impor a instauração de Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar para apurar a conduta que lhe
são imputadas, devendo, ser aplicado o princípio
do devido processo legal, observado o preceito
legal estatuído da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Dis-
ciplinar, em face dos servidores ADEMIR PEREI-
RA, matrícula nº 300.087.923, Agente Penitenciá-
rio, EDMILSON JORDÃO DE SOUZA, matrícula nº
300.087.721, Agente Penitenciário, pelo fato de-
monstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA
MAGNI BARBOSA, Agente Penitenciária, matrícula
300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST, Agente
Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI
DOMINGOS, Agente Penitenciário, matrícula
300.117.120, para que sob a presidência do primei-
ro, conduzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a
praticar todos os atos necessários ao desempe-
nho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 664/2016/GAB/SEJUS
Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos
autos da Sindicância Administrativa Disciplinar re-
gistrada sob o nº 049/2015/COGER/SEJUS, ins-
taurada através da Portaria, nº 464/2015/GAB/
SEJUS, do dia 09 de março de 2015, onde versa o
entendimento final pela instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, em desfavor do servi-
dor: GILCLEY NATAN RODRIGUES SOARES, ma-
trícula nº 300.089.133, Agente Penitenciário, com
a finalidade de apurar, em tese, a ocorrência de
atos de indisciplina e insubordinação no âmbito da
Unidade de Internação Masculina Sentenciada II,
nesta Capital.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do
processo administrativo disciplinar não é peça
acusatória, até porque não há nesse momento pro-
cessual servidor indiciado. Sua finalidade é dar iní-
cio à constituição do procedimento administrativo,
com a indicação de servidores públicos para apu-
rar eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que
se falar em nulidade pela não indicação detalhada
dos fatos e da tipificação penal administrativa.

 Desse modo, tendo em vista a natureza dos
interesses envolvidos, sobreleva a importância de
se impor a instauração de Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar para apurar a conduta que lhe
são imputadas, devendo, ser aplicado o princípio
do devido processo legal, observado o preceito
legal estatuído da Lei 068/92.
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RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Disci-
plinar, em face do servidor GILCLEY NATAN
RODRIGUES SOARES, matrícula nº 300.089.133,
Agente Penitenciário, pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA
MAGNI BARBOSA, Agente Penitenciária, matrícula
300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST, Agente
Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI
DOMINGOS, Agente Penitenciário, matrícula
300.117.120, para que sob a presidência do primei-
ro, conduzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a
praticar todos os atos necessários ao desempe-
nho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 665/2016/GAB/SEJUS
Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos
autos da Sindicância Administrativa Disciplinar re-
gistrada sob o nº 062/2015/COGER/SEJUS, instau-
rada através da Portaria, nº 509/2015/GAB/SEJUS,
do dia 30 de março de 2015, onde versa o entendi-
mento final pela instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, em desfavor do servidor:
OTACILIO RAMOS GUIMARAES FILHO, matrícula
nº 300.092.796, Sócioeducador, com a finalidade
de apurar, em tese, a ocorrência de sinistro envol-
vendo viatura de placa nº NBL-7754, à disposição
da Coordenadoria de Atendimento ao Adolescente
em conflito com a lei- CAA, nesta Capital.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do
processo administrativo disciplinar não é peça
acusatória, até porque não há nesse momento pro-
cessual servidor indiciado. Sua finalidade é dar iní-
cio à constituição do procedimento administrativo,
com a indicação de servidores públicos para apu-
rar eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que
se falar em nulidade pela não indicação detalhada
dos fatos e da tipificação penal administrativa.

 Desse modo, tendo em vista a natureza dos
interesses envolvidos, sobreleva a importância de
se impor a instauração de Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar para apurar a conduta que lhe
são imputadas, devendo, ser aplicado o princípio
do devido processo legal, observado o preceito
legal estatuído da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Dis-
ciplinar, em face do servidor OTACILIO RAMOS
GUIMARAES FILHO, matrícula nº 300.092.796,
Sócioeducador, pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA
MAGNI BARBOSA, Agente Penitenciária, matrícu-
la 300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COST,
Agente Penitenciário, matrícula 300.037.956, e
CLAUDINEI DOMINGOS, Agente Penitenciário,
matrícula 300.117.120, para que sob a presidência
do primeiro, conduzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a
praticar todos os atos necessários ao desempe-
nho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA N.º 666/2016/GAB/SEJUS
Porto Velho-RO, 12 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, com suas alterações:

CONSIDERANDO o parecer final, prolatado nos
autos da Sindicância Administrativa Disciplinar re-
gistrada sob o nº 059/2015/COGER/SEJUS, instau-
rada através da Portaria, nº 508/2015/GAB/SEJUS,
do dia 06 de abril de 2015, onde versa o entendi-
mento final pela instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, em desfavor dos servidores:
FRANCISCO KLEBER MAIA, matrícula nº
300.116.688, Sócioeducador, FÁBIO FIGUEIREDO
DE OLIVEIRA, matrícula nº 300.088.197,
Sócioeducador, com a finalidade de apurar, em tese,
a ocorrência de agressões físicas proferidas con-
tra os adolescentes internados na Unidade de
Internação Masculina Sentenciada I, nesta Capital.

Vale ressaltar que, a portaria instauradora do
processo administrativo disciplinar não é peça
acusatória, até porque não há nesse momento pro-
cessual servidor indiciado. Sua finalidade é dar iní-
cio à constituição do procedimento administrativo,
com a indicação de servidores públicos para apu-
rar eventual ilícito administrativo. Não há, pois, que
se falar em nulidade pela não indicação detalhada
dos fatos e da tipificação penal administrativa.

 Desse modo, tendo em vista a natureza dos
interesses envolvidos, sobreleva a importância de
se impor a instauração de Procedimento Adminis-
trativo Disciplinar para apurar a conduta que lhe
são imputadas, devendo, ser aplicado o princípio
do devido processo legal, observado o preceito
legal estatuído da Lei 068/92.

RESOLVE:

I – INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar,
em face dos servidores FRANCISCO KLEBER MAIA,
matrícula nº 300.116.688, Sócioeducador, FÁBIO
FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, matrícula nº 300.088.197,
Sócioeducador, pelo fato demonstrado acima.

II – DESIGNAR os servidores GIOVANA STELA
MAGNI BARBOSA, Agente Penitenciária, matrícula
300.087.367, WALNEY DE ANDRADE COSTA, Agen-
te Penitenciário, matrícula 300.037.956, e CLAUDINEI
DOMINGOS, Agente Penitenciário, matrícula
300.117.120, para que sob a presidência do primei-
ro, conduzam os trabalhos do apuratório;

III - A comissão fica desde logo autorizada a
praticar todos os atos necessários ao desempe-
nho de suas funções;

Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça

PORTARIA Nº 669/16/GAB/SEJUS,
de 13 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, considerando o Memo-
rando nº 024/2016/4ªCPPAD/SEJUS, o qual solici-
ta a prorrogação por 30 (trinta) dias para conclu-
são do Processo Administrativo Disciplinar nº 020/
2016/COGER/SEJUS, instaurado através da Por-
taria nº 061/2016/GAB/SEJUS, de 15.02.2016,
onde figura como acusado o servidor Jorge Felipe
Filho, que se expirará no dia 14.04.2016, sendo
insuficiente para que a Comissão Processante
possa concluir com os trabalhos do apuratório.

RESOLVE

Art. 1º- PRORROGAR o prazo por mais 30
(trinta) dias, a contar da data de 13 de abril de
2016, conforme o disposto no artigo 195 da Lei
Complementar nº 68/92.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir
desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça/SEJUS

PORTARIA Nº 670/16/GAB/SEJUS,
de 13 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, considerando o Memo-
rando nº 026/2016/4ªCPPAD/SEJUS, o qual solicita
a prorrogação por 30 (trinta) dias para conclusão
do Processo Administrativo Disciplinar nº 017/2016/
COGER/SEJUS, instaurado através da Portaria nº
063/2016/GAB/SEJUS, de 03.02.2016, onde figura
como acusado o Antônio Carlos da Silva Vieira,
que se expirará no dia 13.04.2016, sendo insufici-
ente para que a Comissão Processante possa con-
cluir com os trabalhos do apuratório.

RESOLVE

Art. 1º- PRORROGAR o prazo por mais 30
(trinta) dias, a contar da data de 13 de abril de
2016, conforme o disposto no artigo 195 da Lei
Complementar nº 68/92.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir
desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

    MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
  Secretário de Estado de Justiça/SEJUS

PORTARIA Nº 667/16/GAB/SEJUS,
de 13 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, considerando o Memo-
rando nº 027/16/4ªCPPAD/SEJUS, o qual solicita a
prorrogação por 30 (trinta) dias para conclusão
do Processo Administrativo Disciplinar nº 019/
2016/COGER/SEJUS, instaurado através da Por-
taria nº 071/2016/GAB/SEJUS, de 15.02.2016,
onde figura como acusados os servidores Rafael
Gomes de Souza, Helderton Vainer dos Santos
Moura, Fabiano Alves da silva, Francisco Falcão
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Veiga Cueto, José da Conceição Leite filho e Diego
Carlos Moreira da Silva, que se expirará no dia
13.04.2016, sendo insuficiente para que a Comis-
são Processante possa concluir com os traba-
lhos do apuratório.

RESOLVE

Art. 1º- PRORROGAR o prazo por mais 30
(trinta) dias, a contar da data de 13 de abril de
2016, conforme o disposto no artigo 195 da Lei
Complementar nº 68/92.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir
desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Justiça/SEJUS

PORTARIA Nº 668/16/GAB/SEJUS,
de 13 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no
uso de suas atribuições legais conferidas na Lei
Complementar nº 068/92, considerando o Memo-
rando nº 025/2016/4ªCPPAD/SEJUS, o qual solicita
a prorrogação por 30 (trinta) dias para conclusão
do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2016/
COGER/SEJUS, instaurado através da Portaria nº
053/2016/GAB/SEJUS, de 02.02.2016, onde figura
como acusado o servidor Valdeci de Souza Lima,
que se expirará no dia 13.04.2016, sendo insufici-
ente para que a Comissão Processante possa con-
cluir com os trabalhos do apuratório.

RESOLVE

Art. 1º- PRORROGAR o prazo por mais 30
(trinta) dias, a contar da data de 13 de abril de
2016, conforme o disposto no artigo 195 da Lei
Complementar nº 68/92.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir
desta data.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
 Secretário de Estado de Justiça/SEJUS

Defensoria Pública

PORTARIA N.1104/2015-GAB/DPE
 Porto Velho, 14 de outubro de 2015.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso das atribuições pela Lei
Complementar n. 117/94;

RESOLVE:

Art. 1º- SUSPENDER por imperiosa necessi-
dade do serviço, o gozo da folga do dia 16.10.15
do Excelentíssimo Doutor JOÃO VERDE FRANÇA
PEREIRA, Defensor Público, estabelecida pela Por-
taria nº 734/2015-GAB/DPE, de 13  de julho de
2015, para  gozo em data oportuna.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.
MARCUS EDSON DE LIMA

Defensor Público-Geral do Estado

PORTARIA N.741/2015-GAB/DPE
 Porto Velho, 15 de julho de 2015.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ES-
TADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições pela
Lei Complementar n. 117/94;

CONSIDERANDO o contido no Processo nº
3001.593.2015.DPE;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, o Excelentíssimo Doutor
DAYAN SARAIVA DE ALBUQUERQUE, Defensor
Público de 3º Entrância, titular da 28ª Defensoria
Publica de Porto Velho, a se ausentar de suas ativi-
dades institucionais, nos seguintes moldes:

a) Ausentar-se nos dias 24.08.15 a 02.09.15,
férias já reconhecidas pela Portaria n. 007/2015;

b) Ausentar-se nos dias 03.09.15 a 07.09.15,
folgas compensatórias sendo as mesmas refe-
rentes ao recesso forense/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARCUS EDSON DE LIMA
Subdefensor Público-Geral do Estado

CONVÊNIO Nº 06/2016

ONVÊNIO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E OBRI-
GATÓRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA E A FACUL-
DADE AVEC DE VILHENA – REDE GONZAGA DE
ENSINO SUPERIOR – REGES, PARA IMPLANTAÇÃO
DE PROGRAMA DE ESTÁGIO, NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA – DPE/RO, de um lado, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº 01.072.076/0001-95, com sede na Rua Padre
Chiquinho, n° 913 - Pedrinhas, nesta Cidade, nes-
te ato, representada pelo Defensor Público-Geral
do Estado de Rondônia, Dr. Marcus Edson de Lima,
portador da cédula de identidade nº 29275167-9/
SSP/SP e inscrito no cadastro de Pessoas Físicas
sob o nº 275.148.728-19, residente e domiciliado
nesta cidade de Porto Velho-RO, doravante de-
signado DEFENSORIA, e de outro lado, FACUL-
DADE AVEC DE VILHENA – REDE GONZAGA DE
ENSINO SUPEIOR - REGIS, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.667.147/
0002-22, com sede na Avenida Lilian Gonzaga, nº
1.265, Bairro Jardim Eldorado, Município de
Vilhena-RO,  por seu  Diretor, José Gonzaga da
Silva Neto, portador da Cédula de Identidade nº
2.325.063/SSP-SP, CPF nº 042.303.538-04, resi-
dente e domiciliado na Rua 9 de julho, nº 1.607,
Aptº.16,1º Andar, Centro, na Cidade Comarca de
Marília, Estado de São Paulo, doravante designa-
do FACULDADE, resolvem firmar o presente, na
conformidade do Processo Administrativo nº
3001.0220.2016/DPE-RO e com as cláusulas a
seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente convênio objetiva a realização de Es-
tágio Não obrigatório e Obrigatório, aos estudan-
tes da FACULDADE, mediante processo seletivo,

para o desempenho, na DEFENSORIA, de ativida-
des correlatas à área de formação, em conformi-
dade com o disposto no Art. 9º, Inciso I da Lei
11.788, de 25 de setembro de 2008, nos turnos
matutino e vespertino, de acordo com a disponibi-
lidade do estagiário, no Núcleo da Defensoria Pú-
blica do Município de Ariquemes-RO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DA
DEFENSORIA
A DEFENSORIA tem por atribuições:
a) Oferecer anualmente estágio não obrigatório e
obrigatório, de acordo com a disponibilidade de
vagas que serão disputadas em igualdade de con-
dições com outras Instituições de Ensino, aos alu-
nos da FACULDADE do curso de Graduação de
Direito, bem como outros cursos que tenham cor-
relação com as ações desenvolvidas pela mesma
na prestação da assistência jurídica aos necessi-
tados e nos convênios que celebre com outras
Instituições.
b) Acompanhar, orientar e avaliar as atividades
decorrentes do estágio, através de seus técnicos;
c) Selecionar através de processo simplificado
os alunos encaminhados que disputarão as va-
gas existentes com outras Instituições de Ensino
que também mantenham convênio com a
DEFENSORIA;
d) Elaborar Termo de Compromisso, que deverá
ser assinado pelos alunos que forem seleciona-
dos, com interveniência da FACULDADE, para
cumprimento das normas estabelecidas durante o
período de estágio.
e) Expedir, após o término do estágio, certificado
de conclusão, mencionando o período a carga
horária e a área em que o referido estágio foi
desenvolvido.
f) Providenciar o Seguro de Acidentes Pessoais
ocorridos no local do estágio, em favor do estagi-
ário, conforme exposto no Artigo 9º Inciso IV da
lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 para os
estágios Não Obrigatórios e para os quais exista
interesse da DEFENSORIA para consecução de
suas finalidades institucionais ou obrigações as-
sumidas em contratos ou convênios;
g) Estabelecer jornada de 05 (cinco) horas diárias
e 25 (vinte e cinco) horas semanais a ser cumpri-
da de segunda a sexta-feira e finais de semanas
caso haja necessidades, sem prejuízo das ativi-
dades discentes do bolsista; os alunos seleciona-
dos serão contratados pela Defensoria do Estado
de Rondônia como bolsista receberão o valor men-
sal estipulado pela Defensoria como ajuda de custo
já incluindo o vale transportes;
g) Descontar proporcionalmente no valor da bolsa
mensal, as faltas e os atrasos não justificadas;
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA
FACULDADE
A FACULDADE  tem por atribuições:
a) Encaminhar o histórico curricular do curso per-
tinente, como parte da documentação exigida pela
DEFENSORIA;
b) Assinar o Termo de Compromisso de Estágio
juntamente com o estagiário e o representante le-
gal da Defensoria Pública;
c) Analisar os resultados de trabalhos desenvol-
vidos pelos estagiários;
d) Comunicar à DEFENSORIA, por escrito e com
antecedência de 20 (vinte) dias, sobre o término
ou eventual interrupção do curso regular de cada
aluno ou sobre a necessidade de suspensão ou
rescisão do estágio, informando as razões;
e) Relatar à DEFENSORIA quaisquer ocorrências
pertinentes ao estágio e ao aluno que modifiquem
as condições iniciais do Termo de Compromisso
de Estágio;
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f) Providenciar o Seguro de Acidentes Pessoais
ocorridos no local do estágio, em favor do estagi-
ário, conforme exposto no Artigo 9º Inciso IV da
lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 quando se
trate de Estágio Obrigatório e que a DEFENSORIA
esteja atuando como parceira do INSTITUTO na
consecução das suas finalidades educacionais;
g) Para fins de atender a Programas Governamen-
tais e Convênios, fica ao encargo da DEFENSORIA a
contratação de Seguro de Acidentes Pessoais.
CLÁUSULA QUARTA – DO VINCULO
EMPREGATÍCIO
Os estagiários não terão vínculo empregatício de
qualquer natureza com a Defensoria Pública, con-
forme preceitua o parágrafo do Artigo 3º da Lei
nº11. 788 de 25 de setembro de 2008, cabendo a
esta o pagamento da bolsa, nos termos pactuados.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DEVE-
RES DO ESTAGIÁRIO
Os estagiários terão atribuições e os direitos pres-
critos no Regulamento Interno da Defensoria Pú-
blica e Resolução nº 002/2013-GAB/DPE, ficarão
sujeitos aos deveres e penalidades do mesmo
Regulamento, bem assim aos que foram estabele-
cidos pelas normas internas da FACULDADE.
CLÁUSULA SEXTA – DO TERMO DE COMPRO-
MISSO DOS ESTAGIÀRIOS
Cada estagiário assinará o Termo de Compromisso
de Estágio que constituirá parte integrante deste ins-
trumento e do qual constará declaração de sua con-
cordância com todos os termos deste convênio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO
O presente convênio vigorará a contar da data de
sua assinatura, terá vigência de um ano e poderá
ser prorrogado através de termo aditivo por iguais
e sucessivos períodos.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
A inadimplência das obrigações contidas no pre-
sente convênio automaticamente em sua resci-
são por quaisquer partes.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, ca-
pital do Estado de Rondônia para dirimir questões
e dúvidas decorrentes da execução deste Con-
vênio. E por estarem de acordo quanto às cláusu-
las e condições deste convênio, o mesmo foi
instrumentalizado em quatro vias de igual teor e
assinado pelas partes convenentes, e quanto da
publicação do Extrato será publicado, conforme
art. 61 da Lei 8.666/93.

Porto Velho (RO), 13 de abril de 2016.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE

RONDÔNIA

Antonio Fontoura Coimbra
Subdefensor Público-Geral em Exercício

Secretaria de Estado de Finanças

PORTARIA Nº 001/2016/TATE/SEFIN
Porto Velho, 13 de abril de 2016.

A Presidente do Tribunal Administrativo de Tri-
butos Estaduais/TATE, no uso de suas atribuições
legais que lhe confere o inciso XXVII, art. 75 do
Regimento Interno do TATE, aprovado pelo Decre-
to nº 9157/00 de 24 de julho de 2000.

R E S O L V E:

Designar o Servidor FERNANDO SÁVIO
AFONSO PESSOA – Mat. 300044812, para se-
cretariar as sessões de Julgamento de 1ª e 2ª
Câmara, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2016.

 MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA
 Presidente do TATE/SEFIN

PORTARIA N. 088/GAB/SEFIN
Porto Velho, 26 de fevereiro de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Memorando nº. 087/2015
– TATE/SEFIN.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora MÁRCIA REGINA PEREIRA
SAPIA, ocupante do cargo de Auditora Fiscal de
Tributos Estaduais, matrícula n. 300014780, lotada
no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais -
TATE/SEFIN, marcada para o período de 15/08/
2015 A 03/09/2016, com fruição para os períodos
abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2015 14/03/2016 a 23/03/2016 10

16/05/2016 a 25/05/2016 10

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
14/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 100/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 02 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento Padrão, de
27/01/2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de férias do servidor
THILLY CARVALHO BITENCOURT, ocupante do
cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, ma-
trícula n. 300060899, lotado na 3ª DRRE – Delega-
cia Regional da Receita Estadual/VILHENA,
marcada para o mês de fevereiro/2016, com
fruição nos períodos abaixo especificados, con-
siderando a conversão dos 10 (dez) dias de féri-
as em Abono Pecuniário no período de 03/08/2016
A 12/08/2016.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 24/02/2016 a 04/03/2016 10

13/08/2016 a 22/08/2016 10

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
27/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 107/GAB/SEFIN
Porto Velho, 02 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
28 de dezembro de 2015.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor ADRIANO ALISSANDRO DE

ALCANTARA SILVA, ocupante do cargo de Audi-
tor Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula nº.
300049287, no Posto Fiscal Tucandeira-AC/1ª
DRRE, marcada para o mês de Janeiro/2016, refe-
rente ao exercício de 2016, para o período de 01/
02/2016 a 01/03/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 112/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 02 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE FI-
NANÇAS, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o teor do Requerimento, de 25/11/2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor CLAUDIOMAR ARAUJO DE
OLIVEIRA, ocupante do cargo de auxiliar atividade
administrativa, matrícula n. 300015685, lotado no
Gabinete da Coordenadoria da Receita Estadual,
marcada para o mês de Dezembro/2015, referente
ao exercício de 2015, para o mês de Julho/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 126/GAB/SEFIN
Porto Velho, 09 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – RELOTAR, a contar de 01 de março de 2016,
o servidor LUCIO FERNANDES DE OLIVEIRA SAN-
TOS, ocupante do cargo de motorista, matrícula n.
300003005, do Gabinete do Secrétario de Estado
de Finanças para a 1ª DRRE- Porto Velho.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retoagindo seus efeitos apartir de 01
de março 2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 131/GAB/SEFIN
Porto Velho, 14 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I - CONCEDER a servidora RAFAELA PIQUIÁ
SOARES, ocupante do cargo de Agente de Ativi-
dade Administrativa, matrícula nº. 300110653,
lotada na GAF/SEFIN, o gozo de 4 (Quatro) dias
de folga compensatória, nos dias 30 de março e
de 11 a 13 de abril de 2016, sem prejuízo da remu-
neração, por ter prestado relevante serviço à Jus-
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-

tiça Eleitoral nas Eleições Gerais de 2014, nos
termos do Art. 98 da Lei 9.504/97 e da Resolução
nº. 22.747/2008 do Tribunal Superior Eleitoral.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
30 de março de 2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 135 /GAB/SEFIN/2016
Porto Velho, 14 de março de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS,
no uso de suas atribuições legais e considerando
o teor do Ofício n° 015/2016-GAB/3ª DRRE/
ARIQUEMES, datado de 19.02.2016.

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor MILTON TOMATSU
MIZUGUTI, Auditor Fiscal de Tributos Estaduais,
matrícula nº. 300014769, para substituir o servi-
dor Thil ly Carvalho Bitencourt, matrícula
300060899, Auditor Fiscal de Tributos Estaduais,
titular da 3ª Delegacia Regional da Receita Esta-
dual/3ª DRRE/VILHENA, no período de 24.02.2016
A 04.03.2016, em virtude da titular estar em gozo
de férias regulamentares.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
24.02.2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 136/GAB/SEFIN/2016
Porto Velho, 14 de março de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS,
no uso de suas atribuições legais e considerando
o teor do Ofício n° 015/2016-GAB/3ª DRRE/
VILHENA, datado de 19.02.2016.

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor ANDRÉ LUIS
FONTOURA, Técnico Tributário, matrícula nº.
300024124, para substituir a servidora Juliana
Furini Reginato, matrícula 300115025, Auditor Fis-
cal de Tributos Estaduais, titular da Agência de
Rendas, no período de 24.02.2016 a 04.03.2016,
em virtude do titular estar em gozo de férias re-
gulamentares.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
24.02.2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 137GAB/SEFIN
Porto Velho, 16 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
22 de fevereiro de 2016.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor ANTONIO INACIO VIEIRA, ocu-
pante do cargo Auditor Fiscal de Tributos Estadu-
ais, matrícula n. 300049354, lotado na 4º DRRE-
Delegacia Regional da Receita Estadual/CACOAL,
marcada para o mês de Março/2016, com fruição
para os períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 01/03/2016 a 15/03/2016 15

16/06/2016 a 30/06/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 139/GAB/SEFIN
Porto Velho, 17 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
28 de dezembro de 2015.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor ADAILTON SILVA LIMA, ocu-
pante do cargo Auditor Fiscal de Tributos Estadu-
ais, matrícula n. 300024016, lotado na 1º DRRE -
Delegacia Regional da Receita Estadual/PORTO
VELHO, marcada para o mês de Janeiro/2016, com
fruição para os períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 01/05/2016 a 15/05/2016 15

17/12/2016 a 31/12/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/05/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 141/GAB/SEFIN
Porto Velho, 18 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Memorando, datado de 29
de fevereiro de 2016.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias da servidora JERCIMEY ERCÍLIA SILVA, ocu-
pante do cargo de Técnica Tributária, matrícula n.
300000267, lotada na Gerência Geral de Finanças –
GGF/SEFIN, marcada para o mês de Março/2016,
com fruição para os períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 01/03/2016 a 15/03/2016 15

01/05/2016 a 15/05/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 142/GAB/SEFIN
Porto Velho, 18 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
30 de setembro de 2015.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor GILBERTO DOS SANTOS, ocu-
pante do cargo Auditor Fiscal de Tributos Estaduais,
matrícula n. 300110263, lotado na 5º DRRE- Delega-
cia Regional da Receita Estadual/ROLIM DE MOURA,
marcada para o mês de dezembro/2015, com fruição
para os períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2015 17/05/2016 a 31/05/2016 15

03/10/2016 a 17/10/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 143/GAB/SEFIN
Porto Velho, 18 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
08 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor GUSTAVO JOSÉ CARDOSO
PACHECO, ocupante do cargo de Auditor Fiscal
de Tributos, matrícula n. 300109437, lotado na 1ª
DRRE/SEFIN/PORTO VELHO, marcada para o mês
de Março/2016, referente ao exercício de 2016,
para o mês de Abril/2016.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 144/GAB/SEFIN
Porto Velho, 21 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor SEBASTIAO CARNEIRO
FERNADES, ocupante do cargo de Técnico Tributá-
rio, matrícula n. 300039771, lotado na 3º DRRE- Dele-
gacia Regional da Receita Estadual/VILHENA, marcada
para o mês de junho/2015, referente ao exercício
2015, para o período de 01/04/2016 a 30/04/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623
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PORTARIA N. 146/GAB/SEFIN
Porto Velho, 21 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias da servidora ALINE PIANCÓ MAIA, ocupante
do cargo de Direção Superior, de Assessor de Ge-
rência 8, matrícula n. 300114509, lotada no Grupo de
Compras e Execução Contratual/GAF/SEFIN, marcada
para o mês Abril/2014, referente ao exercício de 2014,
para o período de 03/03/21016 a 01/04/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
03/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 149/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 28 de Março de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS,
no uso de suas atribuições legais e considerando
o teor do memorando nº. 657/GAB/SEFIN, datado
em 02.12.2015.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30(trinta) dias de
férias da servidora BRUNA BARBOSA PEREIRA,
Assessora Técnica do Gabinete, matrícula n.
300121015, lotada na Assessoria Técnica do Ga-
binete, marcada para o mês de Dezembro/2015,
referente ao exercício de 2015 para o período de
01/04/2016 a 30/04/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/04/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 150/GAB/SEFIN
Porto Velho, 28 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE FI-
NANÇAS, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com o processo nº.01.1401.00327-0000/2016.

RESOLVE:

I - CONCEDER ao servidor ELIÚ QUEIROZ,
ocupante do cargo de Técnico Tributário, matrícu-
la nº. 300039642, lotado na 3ª DRRE/POSTO FIS-
CAL/VILHENA/SEFIN, o gozo de 02 (Dois) dias de
folga compensatória, nos dias 19 de março e 01
de agosto de 2016, sem prejuízo da remuneração,
por ter prestado relevante serviço à Justiça Elei-
toral nas Eleições Gerais de 2014, nos termos do
Art. 98 da Lei 9.504/97 e da Resolução nº. 22.747/
2008 do Tribunal Superior Eleitoral.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
19 de março de 2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 152/GAB/SEFIN
Porto Velho, 29 de março de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE FI-
NANÇAS, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o requerimento de 29 de março de 2016.

RESOLVE:

I - RETIFICAR os termos da Portaria n. 334/
GAB/SEFIN, de 19/08/2015, publicada no DOE/RO
n. 2782, de 15/09/2015, que suspende por inte-
resse da Administração Pública, o gozo de 10 (dez)
dias de férias da servidora RAFAELA PIQUIA SO-
ARES, ocupante do Agente de Atividades Admi-
nistrativa, matrícula n. 300110653, lotada na Divi-
são de Planejamento – Gerência de Administração
e Finanças - GAF/SEFIN, do mês de Dezembro/
2015, referente ao exercício 2015.

Onde se lê: 01/12/2015 a 10/12/2015.
Leia-se: 31/03/2016 a 09/04/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de
30/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N.0155 /GAB/SEFIN
 Porto Velho, 30 de março de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS,
no uso de suas atribuições legais e considerando
o teor do Processo nº 01-1401.02893-0000/2014.

RESOLVE:

I – SUSPENDER, por interesse da Administração
Pública, o gozo de 90 (noventa) dias de férias do
servidor FRANCO MAEGAKI ONO, ocupante do car-
go Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, matricula
n.300014623, lotado no Gabinete do Secretário/SEFIN,
referente aos exercícios de 1995, 1997 e 2007.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014762

PORTARIA N. 160/GAB/SEFIN
Porto Velho, 01 de abriu de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
28 de março de 2016.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor CARLOS FERNANDO CERVINO,
ocupante do cargo Técnico Tributario, matrícula n.
300027423, lotado na Controle Interno – ACI/SEFIN/
RO, marcada para o mês de Maio/2016, com fruição
para os períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 11/04/2016 a 30/04/2016 20

26/09/2016 a 30/09/2016 05
20/02/2017 a 24/02/2017 05

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 161/GAB/SEFIN
Porto Velho, 04 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor FABIO ROCHA DE CARVALHO,
ocupante do Cargo de Direção Superior, de Asses-
sor de Gerência 5, matrícula n. 300117176, lotado na
Grupo de Projetos e Manutenção/GAF/SEFIN,
marcada para o período de 03/11/2014 a 02/12/2014,
com fruição nos períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2013 07/04/2016 A 21/04/2016 15

06/06/2016 A 20/06/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
07/04/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 162/GAB/SEFIN
Porto Velho, 04 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor ANTONIO CARLOS ALENCAR
DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Auditor
Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n. 300049351,
lotado na Gerência de Fiscalização - GEFIS/SEFIN,
marcada para o período de 01/01/2016 a 30/01/2016,
referente ao exercício 2016 para o período de 11/01/
2016 a 30/01/2016, considerando a conversão dos
10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário no pe-
ríodo de 01/01/2016 a 10/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 163/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, GILBERTO ANTONIO
FERNANDES SANCHES ocupante do cargo de Audi-
tor Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n.
300061455, lotado no Posto Fiscal Wilson Souto- 3ª
DRRE, marcada para o período de 01/01/2016 a 30/
01/2016, referente ao exercício 2016 para o período
de 01/01/2016 a 20/01/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623
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PORTARIA N. 164/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Processo n. 01-1401.02544-0000/
2014 e Requerimento as fls. 02.

Considerando que a servidora solicitou
10 (dez) dias de abono pecuniário,

R E S O L V E:

REMARCAR o gozo de férias, da servidora
EDIENE APARECIDA ALVES ROCHA TELLES,
matrícula n. 300001583, ocupante do cargo de
Auxiliar Serviços Fiscais, lotada na Agencia de
Rendas de Porto Velho/1ªDRRE , do período
01.01.2014 a 30.01.2014, referente ao exercício
de 2013, a qual fica transferida 20 (vinte) dias
para o período de 11.01.2014 a 30.01.2014.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 165/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, ANGELO FIDELIS ocupante do
cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais,
matrícula n. 300064323, lotado na Gerência de
Fiscalização - GEFIS/SEFIN, marcada para o perí-
odo de 01/01/2016 a 30/01/2016, referente ao
exercício 2016 para o período de 01/01/2016 a
20/01/2016, considerando a conversão dos 10
(dez) dias de férias em Abono Pecuniário no perí-
odo de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 166/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, EDMILSON CARDOSO MARQUES
ocupante do cargo de Motorista, matrícula n.
3000004003, lotado na Gerência de Fiscalização -
GEFIS/SEFIN, marcada para o período de 01/01/2016
a 30/01/2016, referente ao exercício 2016 para o
período de 01/01/2016 a 20/01/2016, considerando a
conversão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 167/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, ANDERSON APARECIDO
ARNAUT, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais, matrícula nº 300039591, lotado
no Tribunal Administrativo Tributário, marcada para
o período de 01/01/2016 a 30/01/2016, referente
ao exercício 2015 para o período de 01/01/2016 a
20/01/2016, considerando a conversão dos 10
(dez) dias de férias em Abono Pecuniário no perí-
odo de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 168/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Processo n. 01-1401.00165-0000/
2016 e Requerimento as fls. 02.

Considerando que a servidora solicitou
10 (dez) dias de abono pecuniário,

R E S O L V E:

REMARCAR o gozo de férias, da servidora
PATRICIA TAVARES FAÇANHA, matrícula n.
300127467, ocupante do cargo de Assessor de
Gerência 3, lotada na Gerência de Fiscalicação –
GEFIS/CRE/SEFIN, do período 01.04.2016 a
30.04.2016, referente ao exercício de 2016, a qual
fica transferida 20 (vinte) dias para o período de
11.04.2016 a 30.04.2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 169/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I - RETIFICAR os termos da Portaria n. 060/
GAB/SEFIN, de 03/02/2016, publicada no DOE/RO
n. 29, de 17/02/2016, que transferiu o gozo de 30
(trinta) dias de férias da servidora ROSILENE
LOCKS GRECO, ocupante do cargo de Auditora
Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n.
300108936, lotada na Superintendência de Con-
tabilidade, marcada para o mês de Fevereiro/2014,
com fruição para os períodos abaixo especifica-
dos, considerando a conversão dos 10 (dez) dias
de férias em Abono Pecuniário no período de 16/
01/2016 25/01/2016.

Onde se lê: ...
Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2014 05/01/2016 a 15/01/2016 10

09/03/2016 a 18/03/2016 10
Leia-se: ...

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2014 05/01/2016 a 15/01/2016 11

19/10/2016 a 27/10/2016 09

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de
03/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 170/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, RUTEMBERG GOMES
BOTELHO, ocupante do cargo de Auditor Fiscal
de Tributos Estaduais, matrícula n. 300110088,
lotado no Posto Fiscal Wilson Souto- 3ª DRRE,
marcada para o período de 01/01/2016 a 30/01/
2016, referente ao exercício 2016 para o período
de 01/01/2016 a 20/01/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 171/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora, LILIANE DALMASO LINO,
ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais, matrícula n. 300110088, lotada no Pos-
to Fiscal Wilson Souto- 3ª DRRE, marcada para o
período de 01/01/2016 a 30/01/2016, referente ao
exercício 2016 para o período de 01/01/2016 a
20/01/2016, considerando a conversão dos 10
(dez) dias de férias em Abono Pecuniário no perí-
odo de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623
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PORTARIA N. 172/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, ROBERTO DOS REIS RIBEIRO
ocupante do cargo de Motorista, matrícula n.
300043795, lotado no Posto Fiscal Wilson Souto - 3ª
DRRE, marcada para o período de 01/01/2016 a 30/
01/2016, referente ao exercício 2016 para o período
de 11/01/2016 a 30/01/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 01/01/2016 a 10/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 173/GAB/SEFIN/2016
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
atendendo ao Memorando n° 023/GAB/DEL/
6ªDRRE datado em 11.03.16.

RESOLVE:

 I – RELOTAR, a pedido a contar de 11 de abril
de 2016, o servidor ALTAMIRO SOUZA DA SIL-
VA, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tribu-
tos Estaduais, matrícula nº. 300000735, da 6ª De-
legacia Regional da Receita Estadual – 6ªDRRE/
Ariquemes para a Gerencia de Arrecadação –
GEAR/CRE/SEFIN.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01.04.2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 176/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de féri-
as do servidor JEFFERSON KLINGELFUS AYRES,
ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Esta-
duais, matrícula n. 300064114, lotado na 3ª Delegacia
Regional da Receita Estadual – 3ªDRRE/Vilhena/SEFIN,
marcada para o período de 01/12/2015 a 30/12/2015,
referente ao exercício 2015 para o período de 11/12/
2015 a 30/12/2015, considerando a conversão dos
10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário no perí-
odo de 01/12/2015 a 10/12/2015.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/12/2015.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 177/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora, ALESSANDRA PAULA DE
OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnica Tribu-
tária, matrícula n. 300039693, lotada no Tribunal
Administrativo Tributário, marcada para o período
de 01/01/2016 a 30/01/2016, referente ao exercí-
cio 2016 para o período de 01/01/2016 a 20/01/
2016, considerando a conversão dos 10 (dez)
dias de férias em Abono Pecuniário no período de
21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 178/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS,
no uso de suas atribuições legais e considerando
o Processo n. 01-1401.02485-0000/2015 e Re-
querimento as fls. 02.

RESOLVE:

I – CONCEDER o gozo de 20(vinte) dias de
férias do servidor FABIO AUGUSTO FERREIRA,
ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais, matrícula n. 300104354, lotado no Pos-
to Fiscal Wilson Souto - 3ª DRRE/VILHENA/SEFIN,
marcada para o mês de Dezembro/2015, referen-
te ao exercício de 2015, para o período de 01/12/
2015 a 20/12/2015, considerando a conversão
dos 10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário
no período de 21/12/2015 a 30/12/2015.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/12/2016.

 FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 179/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora, MARIA DULCINA DE SOUZA
OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnica Tributá-
ria, matrícula n. 300000869, lotada na Gerência de
Arrecadação, marcada para o período de 01/01/2016
a 30/01/2016, referente ao exercício 2016 para o
período de 01/01/2016 a 20/01/2016, considerando
a conversão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 180/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora SELMA TEIXEIRA SILVA, ocu-
pante do cargo de Técnica Tributária, matrícula n.
300007370, lotada na 5ª Delegacia Regional da
Receita Estadual – 5ªDRRE/Rolim de Moura/SEFIN,
marcada para o período de 01/12/2015 a 30/12/
2015, referente ao exercício 2014 para o período
de 01/11/2015 a 30/11/2015, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 01/11/2015 a 10/11/2015.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/11/2015.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 181/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora, SANIA MARIA DE FRANÇA,
ocupante do cargo de Técnica Tributária, matrícu-
la nº. 300024134, lotada na Gerência de Arreca-
dação, marcada para o mês de 01/01/2016 a 30/
01/2016, referente ao exercício 2016 para o perí-
odo de 11/01/2016 a 30/01/2016, considerando a
conversão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 01/01/2016 a 10/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 182/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de féri-
as da servidora, MARIA ANTONIETA LOUZADA
NEVES, ocupante do cargo de Técnica Tributária,
matrícula nº. 300007300, lotada na 3ª DRRE/Vilhena,
marcada para o período de 01/01/2016 a 30/01/2016,
referente ao exercício 2016 para o período de 01/01/
2016 a 20/01/2016, considerando a conversão dos
10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário no perí-
odo de 21/01/2016 a 30/01/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/01/2016.

 FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623
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PORTARIA N. 183/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor ABEL DE SOUZA VIDAL, ocu-
pante do cargo de Técnica Tributária, matrícula n.
300050109, lotado na Agência de Rendas de Alta
Floresta – 5ªDRRE/Rolim de Moura/SEFIN, marcada
para o período de 01/11/2014 a 30/11/2014, refe-
rente ao exercício 2014 para o período de 11/11/
2014 a 30/11/2014, considerando a conversão dos
10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário no
período de 01/11/2014 a 10/11/2014.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/11/2014.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 185/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Processo n. 01-1401.02378-0000/
2013 e Requerimento as fls. 02.

Considerando que a servidora solicitou
10 (dez) dias de abono pecuniário,

R E S O L V E:

REMARCAR o gozo de férias, do servidora
LILIANE DALMASO LINO, matrícula n. 300098320
ocupante do cargo de Técnico de Tributos
Estaduais, lotado na SEFIN/3ªDRRE/PFWS, do
período 01.01.2014 a 30.01.2014, referente ao
exercício de 2014 a qual fica transferida 20 (vinte)
dias para o período de 01.01.2014 a 20.01.2014.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 187/GAB/SEFIN
Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de féri-
as da servidora, KALI MICHELINE DE OLIVEIRA,
ocupante do cargo de Técnica Tributária, matrícula n.
300049333, lotada na Gerência de Administração e
Finanças, marcada para o período de 01/04/2016 a
30/04/2016, referente ao exercício 2016 para o perí-
odo de 11/07/2016 a 30/07/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 01/04/2016 a 10/04/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/04/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 189/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Processo n. 01-1401.01092-0000/
2014 e Requerimento as fls. 02.

Considerando que o servidor solicitou
10 (dez) dias de abono pecuniário,

R E S O L V E:

REMARCAR o gozo de férias, da servidor
EVANDRO DA SILVA GUEDES, matrícula n.
3300098346, ocupante do cargo de Auditor Fiscal
de Tributos Estaduais, lotado na 3ª DRRE – SEFIN/
VILHENA, do período 01.10.2015 a 30.10.2015,
referente ao exercíc io de 2015, a qual f ica
transferida 20 (vinte) dias para o período de
11.10.2015 a 30.10.2015.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 190/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, ARINO FELICIANO PINHEIRO,
ocupante do cargo de Técnico Tributário, matrícu-
la nº. 300002573, lotado na 1ºDRRE/Porto Velho,
marcada para o período de 01/02/2016 a 01/03/
2016, referente ao exercício 2016, para o período
de 11/02/2016 a 01/03/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 01/02/2016 a 10/02/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 191/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Processo n. 01-1401.04009-0000/
2014 e Requerimento as fls. 02.

Considerando que o servidor solicitou
10 (dez) dias de abono pecuniário,

R E S O L V E:

REMARCAR o gozo de férias, da servidor
LUCIANO DE AZEVEDO BARILLI, matrícula n.
300004366, ocupante do cargo de Técnico de
Contabilidade, lotado na 4ª DRRE – CRE/SEFIN/
CACOAL, do período 01.12.2014 a 30.12.2014,
referente ao exercíc io de 2014, a qual f ica
transferida 20 (vinte) dias para o período de
11.12.2014 a 30.12.2014.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 192/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, CARLOS EDUARDO SILVA DE
MOURA, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de
Tributos Estaduais, matrícula nº. 300049356, lotado
no Posto Fiscal Wilson Souto-3ª DRRE/Vilhena,
marcada para o período de 01/02/2016 a 01/03/
2016, referente ao exercício 2016, para o período
de 01/02/2016 a 20/02/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 21/02/2016 a 01/03/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 193/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 05 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
18 de janeiro de 2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias da servidora SELMA TEIXEIRA SILVA, ocu-
pante do cargo de Técnica Tributária, matrícula n.
300007370, lotada na 5ª DRRE – Delegacia Regional
da Receita Estadual/ROLIM DE MOURA, marcada
para o mês de Março/2016, com fruição nos perío-
dos abaixo especificados, considerando a conver-
são dos 10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário
no período de 11/03/2016 a 20/03/2016.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 21/03/2016 A 30/03/2016 10

20/10/2016 A 29/10/2016 10
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
21/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 194/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, JOSE JORDANE SOARES, ocu-
pante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Esta-
duais, matrícula nº. 300049335, lotado no Posto
Fiscal Wilson Souto- 3ª DRRE/Vilhena, marcada
para o período de 01/02/2016 a 01/03/2016, refe-
rente ao exercício 2016, para o período de 11/02/
2016 a 01/03/2016, considerando a conversão
dos 10 (dez) dias de férias em Abono Pecuniário
no período de 01/02/2016 a 10/02/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623
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PORTARIA N. 195/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Memorando nº. 016/2016-
TATE/SEFIN, de 29 de fevereiro.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de férias do servidor
FERNANDO SAVIO AFONSO PESSOA, ocupante do
cargo de Técnico Tributário, matrícula n. 300044812,
lotado no Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais
- TATE/SEFIN, marcada para o mês de março/2016,
com fruição nos períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 14/03/2016 a 23/03/2016 10

01/06/2016 a 20/06/2016 20

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
14/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 196/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias do servidor, JOSE ROBERTO VENDRAMINI,
ocupante do cargo de Técnico Tributário, matrícu-
la nº. 300050325, lotado na 3ª DRRE/Vilhena- De-
legacia Regional da Receita Estadual/Vilhena,
marcada para o período de 01/02/2016 a 01/03/
2016, referente ao exercício 2016, para o período
de 11/02/2016 a 01/03/2016, considerando a con-
versão dos 10 (dez) dias de férias em Abono
Pecuniário no período de 01/02/2016 a 10/02/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/02/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 197/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Processo n. 01-1401.01040-0000/
2014 e Requerimento as fls. 02.

Considerando que o servidor solicitou
10 (dez) dias de abono pecuniário,

R E S O L V E:

REMARCAR o gozo de férias, da servidor
GILSON JOSE MASSINHAM,   matrícula n.
300011799, ocupante do cargo de Auditor Fiscal
deTributos Estaduais, lotado na 2ª DELEGACIA DA
RECEITA ESTADUAL - 2ª DRRE/JI-PARANÁ, do
período 01.12.2014 a 30.12.2014, referente ao
exercício de 2014, a qual fica transferida 20 (vinte)
dias para o período de 11.12.2014 a 30.12.2014.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 198GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do memorando nº. 008/2016-
TATE/SEFIN, 05 de fevereiro de 2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias ao servidor ROBERTO VALLADÃO
ALMEIDA DE CARVALHO, ocupante do cargo de
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n.
300049311, lotado no Tribunal Administrativo de
Tributos Estaduais - TATE/SEFIN, marcada para o
mês de Julho/2015, com fruição nos períodos abai-
xo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2015 21/03/2016 a 30/03/2016 10

27/05/2016 a 05/06/2016 10
03/10/2016 a 12/10/2016 10

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
21/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 199/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, 23/03/2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias a servidora SARA DE SOUZA SANTOS,
ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais, matrícula n. 300049314, lotada na Ge-
rência de Fiscalização – GEFIS/CRE/SEFIN,
marcada para o mês de Março/2016, com fruição
nos períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 01/03/2016 a 10/03/2016 10

10/09/2016 a 29/09/2016 20

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 200/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Memorando n. 143/2015/
SUPER/SEFIN-RO, de 01/12/2015.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dia de
férias do servidor HENDERSON ACOSTA
BRAGANÇA, ocupante do cargo de Analista de
Sistemas, matrícula n. 300126939, lotado na Su-
perintendência de Contabilidade, marcada para o

mês de Dezembro/2015, com fruição nos perío-
dos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2015 01/03/2016 a 15/03/2016 15

01/09/2016 a 15/09/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 201/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Memorando n. 033/2016/
SUPER/SEFIN-RO, de 15 de março de 2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 10 (dez) dias de féri-
as do servidor JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, ocu-
pante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estadu-
ais, matrícula n. 300023983, lotado na Superinten-
dência de Contabilidade, marcada para o período de
01/09/2015 a 10/09/2015, referente ao exercício de
2014, para o período de 28/03/2016 a 06/04/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
28/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 202/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30(trinta) dias de
férias ao servidor MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ,
ocupante do cargo de Agente Atividade Adminis-
trativa, matrícula n. 300001088, lotado na Supe-
rintendência de Contabilidade, marcada para o mês
de Janeiro/2016, referente ao exercício de 2016,
para o mês de Março/2016

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 203/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – CONCEDER: o gozo de 20 (vinte) dias de
férias da servidora, AMÉLIA HELENA MARTINS
DE BRITO, ocupante do cargo de Técnica Tributá-
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ria, matrícula n. 300050146, lotada na Gerência de
Administração e Finanças, marcada para o perío-
do de 01/03/2016 a 30/03/2016, referente ao exer-
cício 2016 para o período de 11/10/2016 a 30/10/
2016, considerando a conversão dos 10 (dez)
dias de férias em Abono Pecuniário no período de
01/03/2016 a 10/03/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 204/GAB/SEFIN
Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE FI-
NANÇAS, no uso de suas atribuições legais e consi-
derando o teor do Requerimento, datado de 29/02/2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de férias da servidora
MARCIA NONATO DURAES, ocupante do cargo
de Direção Superior, de Assessor da CONSIT 5,
matrícula n. 300060248, lotada a Coordenadoria
Consultiva de Incentivo Tributário – CONSIT/SEFIN,
marcada para o mês de Março/2016, com fruição
nos períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 01/03/2016 A 15/03/2016 15

01/07/2016 A 15/07/2016 15

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 205/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Requerimento, datado de
01/03/2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de férias do servidor
ADRIANO MULLING, ocupante do cargo de Audi-
tor Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n.
300039589, lotado na 1ª DRRE – Delegacia Regio-
nal da Receita Estadual/PORTO VELHO/SEFIN,
marcada para o mês de Janeiro/2016, com fruição
nos períodos abaixo especificados.

Período Aquisitivo Período Fruição Dias
2016 21/03/2016 a 30/03/2015 10

01/10/2016 a 20/10/2016 20

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
21/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 208/GAB/SEFIN
 Porto Velho, 06 de Abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o teor do Memorando n. 014/2016/
SUPER/SEFIN-RO, de 15/02/2016.

RESOLVE:

I – TRANSFERIR o gozo de 30 (trinta) dias de
férias do servidor SEBASTIÃO RAMIRES, ocu-
pante do cargo de Técnico Tributário, matrícula n.
300050114, lotado na Superintendência de Conta-
bilidade, marcada para o período de 03/08/2015 a
01/09/2015, referente ao exercício 2014, para o
mês de Março/2016.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
01/03/2016.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

PORTARIA N. 213/GAB/SEFIN
Porto Velho, 07 de abril de 2016.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE
FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – SUSPENDER, por interesse da Administra-
ção Pública, o gozo de 30 (trinta) dias de férias do
servidor WAGNER GARCIA DE FREITAS, ocupan-
te do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estadu-
ais, matrícula n. 300014762, lotado no Gabinete
do Secretário/SEFIN, do mês de Janeiro de 2015,
referente ao exercício de 2011.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Regularização Fundiária

ERRATA

Na epígrafe da Portaria nº 27/SEAGRI-RO/2014, de
5 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial do
estado de Rondônia, edição nº 64, do dia
08.04.2016, que Incluiu a Delegacia Federal do De-
senvolvimento Agrário de Rondônia – DFDA/RO, e
a Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia –
SEFIN/RO para atuar como membros junto à Câma-
ra Setorial da Piscicultura de Rondônia, ONDE SE
LÊ: Portaria nº 27/SEAGRI-RO/2014; LEIA-SE: Por-
taria nº 27/SEAGRI-RO/2016.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Mary Terezinha Braganhol
Secretária-Adjunta da SEAGRI

JUCER

PORTARIA Nº 0068/JUCER
Porto Velho, 13 de Abril de 2016.

A Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado
de Rondônia, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Art. 13 inciso XIX do Regimento
Interno, e Decreto de 10 de Setembro de 2015.

R E S O L V E:

Retificar os termos da Portaria nº 0010/JUCER/
2016, que concedeu Suprimento de Fundos em
regime de adiantamento a servidora Rosevanda Freire
Pimenta, Técnico do Registro do Comércio, Matrícula
nº 200461, pertencente ao Quadro Permanente da
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER, na
quantia de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), correndo a
despesa à conta da Programação 0412210152087,
do orçamento vigente para atendimento de despesas
de pequena monta, especificados nos seguintes
elementos de despesa.

3390-30 R$ 1.000,00
3390-39 R$ 1.000,00

Art. 2º - O adiantamento de que trata esta
Portaria terá prazo de aplicação mensal e a
prestação de contas será de 05 (cinco) dia úteis, a
contar do término do prazo de aplicação, nos termos
do Decreto Estadual nº 10.851, de 29/12/2003.

Art. 3º - A Divisão de Recursos Humanos da
Junta Comercial do Estado de Rondônia efetuará
os registros competentes a caracterização da
responsabilidade do agente, ficando a Divisão de
Contabilidade responsável pela conferência dos
documentos comprobatórios a aplicação para fins
de homologação nos termos do Decreto Estadual
nº 10.851, de 29/12/2003.

Onde se lê: ......Porto Velho, 19 de Janeiro de 2015.

Leia-se: .......... Porto Velho, 19 de Janeiro de 2016.

Dê-se ciência, cumpra-se e registre-se
para os devidos fins.

Bianca Lopes de Andrade Rodrigues
Vice-Presidente

EMATER - RO

TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO

EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
– EMATER-RO, torna público para conhecimento
dos interessados que, considerando Justificativa
fls. 18 , 19 e demais documentos constantes no
Processo Administrativos nº 0154/2016/EMATER-
RO, volume I, com fundamento no artigo 1º do
Decreto Estadual nº 5459/92, RECONHECE a divi-
da e HOMOLOGA as despesas no valor de R$
1.026,83 (Hum mil vinte e seis reais e oitenta e
três centavos), referente ao IPTU e Taxas da Uni-
dade administrativa da EMATER-RO do Município
de Pimenteiras, exercício 2012 a 2015. Porto Ve-
lho-RO, 11 de Abril de 2016.

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Vice – Presidente

EMATER-RO
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2º ADENDO MODIFICADOR  
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE JOVEM APRENDIZ - ANO 2016 

 
A EMATER-RO – Empresa Estadual de Assist ência Técnica e Extens ão Rural do Estado de Rondônia, com base na lei nº 10.097/2000 e o 
decreto nº 5.598/2005 torna p ública a 1 ª alteração ao Edital do Processo Seletivo de Jovem Aprendiz para o Ano de 2016, passando o 
mesmo a vigorar com as seguintes alterações:  
 
Onde se lê: Leia-se: 

9.1. DA PROVA DE PORTUGUÊS, MATEM ÁTICA 
Esta etapa é de car áter classif icat ório e elimi natório, abrangendo 
conteúdos programáticos, contendo 20 (vinte) quest ões objetivas, 
sendo:   
I - 10 (dez) questões de português (Compreensão e interpretação de 
textos narrativos, descritivos e dissertativos. Ortografia: uso das 
letras; uso de acentos gr áf icos. Pontua ção: uso de sinais de 
pontuação. Morfossintaxe: Classes de palavras – flexões do 
substantivo, adjetivo e do verbo; emprego de pronomes, conjunções, 
preposições e artigo; Relações entre as palavras: concordância verbal 
e nominal; reg ência verbal  e nominal; uso da crase; Frase (ordem 
direta e inversa); Ora ção e per íodo: per íodo (simples e composto), 
termos essenciais e integrantes da oração. Signif icação das Palavras: 
Homônimos e par ônimos; Sin ônimos e ant ônimos.  Denota ção e 
conotação; Linguagem f igurada: identifica ção e interpreta ção de 
figuras de linguagem. Tipologia textual);   
II - 10 (dez) quest ões de matemática (operações básicas, resolução 
de problemas envolvendo as opera ções básicas, (soma, subtração, 
divisão e multiplicação), números e grandezas proporcionais, razões e 
proporções, regra de tr ês simples e composta, porcentagem, juros 
simples).  
 

9.1. DA PROVA DE PORTUGUÊS, MATEM ÁTICA 
Esta etapa é de car áter classif icat ório e eliminat ório, abrangendo 
conteúdos program áticos, contendo 50 (cin qüenta) quest ões 
objetivas, sendo:   
I - 25 (vinte e cinco) quest ões de portugu ês (Compreens ão e 
interpretação de textos narrativos, descritivos e dissertativos. 
Ortograf ia: uso das letras; uso de acentos gr áficos. Pontuação: uso 
de sinais de pontuação. Morfossintaxe: Classes de palavras – flexões 
do substantivo, adjetivo e do verbo; emprego de pronomes, 
conjunções, preposi ções e artigo; Rela ções entre as palavras: 
concordância verbal e nominal; reg ência verbal e nominal; uso da 
crase; Frase (ordem direta e  inversa); Ora ção e per íodo: per íodo 
(simples e composto), termos essenciais e integrantes da ora ção. 
Significação das Palavras: Hom ônimos e par ônimos; Sin ônimos e 
antônimos.  Denota ção e conota ção; Linguagem figurada: 
identificação e interpreta ção de f igu ras de linguagem. Tipologia 
textual);   
II - 25 (vinte e cinco) quest ões de matemática (operações básicas, 
resolução de problemas envolvendo as opera ções básicas, (soma, 
subtração, divis ão e multiplica ção), n úmeros e grandezas 
proporcionais, raz ões e propo rções, regra de tr ês simples e 
composta, porcentagem, juros simples).  
 

9.3 LOCAL DA PROVA: EMATER -RO – A prova será realizada no 
município de Porto Velho, sendo que o local ser á divulgado a partir 
do dia 25/04/2016 através do site da EMATER -RO: 
http://w w w .emater.ro.gov.br. 
O tempo de realiza ção da prova ser á de 03h00min. O candidato 
deverá comparecer no local designado para a Prova Escrita, com 
antecedência m ínima de 30 (trinta) minutos em rela ção ao hor ário 
fixado para o seu in ício, munido de caneta esferogr áf ica preta ou 
azul. Cédula de Identidade ou qualquer outro documento que tenha 
fotograf ia do candidato, n ão sendo aceitas c ópias, ainda que 
autenticadas.   
9.3.1 Não ser á admitido o uso de r égua de c álculo de computado r, 
livros, impressos, dicion ário, calculadora, bip, celular e pagers, ou 
qualquer tipo de consulta durante o período de realização das provas.  
9.3.2 N ão ser á permitido a nenhum candidato o ingresso na sala 
onde dever á realizar suas provas portando qualqu er objeto ou 
instrumento de comunicação eletrônica, telefônica ou radiotelefônica, 
os quais dever ão ser entregues ao f iscal da sala, e recuperados no 
término da mesma.   
9.3.3 N ão ser á permitida que qualquer candidato realize a prova 
usando camiseta, short, bermuda, boné, chapéu, boina ou quepe.   
9.3.4 O candidato n ão poderá retirar-se da sala antes de decorridos 
60 (sessenta) minutos de seu in ício, bem como só poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realiza ção das provas, ap ós 1 (uma) 
hora, contada do seu efetivo início.  
9.3.5 A porta de acesso ao local das provas será aberta às 07h45min 
e fechados às 08h20min horas, impreterivelmente, no hor ário de 
Porto Velho/RO. Em nenhuma hip ótese será admitido o ingresso, no 
local de realização da prova, de candidato que se apresentar após à
hora determinada para o início da mesma.  
9.3.6 É vedada a presen ça, no local das provas, de pessoas n ão 
credenciadas pela comissão do processo seletivo. 
 

2. 9.3 LOCAL DA PROVA: EMATER-RO – A prova será realizada no 
município de Porto Velho, sendo que o local ser á divulgado a partir 
do dia 25/04/2016 através do site da EMATER -RO: 
http://w w w .emater.ro.gov.br. 
O tempo de realiza ção da prova ser á de 03h00min. O candidato 
deverá comparecer no local designado para a Prova Escrit a, com 
antecedência m ínima de 30 (trinta) minutos em rela ção ao hor ário 
fixado para o seu in ício, munido de caneta esferogr áf ica preta ou 
azul. Cédula de Identidade ou qualquer outro documento que tenha 
fotograf ia do candidato, n ão sendo aceitas c ópias, ai nda que 
autenticadas.   
9.3.1 Não ser á admitido o uso de r égua de c álculo de computador, 
livros, impressos, dicion ário, calculadora, bip, celular e pagers, ou 
qualquer tipo de consulta durante o período de realização das provas.  
9.3.2 N ão ser á permitido a nenhum candidato o ingresso na sala 
onde dever á realizar suas provas portando qualquer objeto ou 
instrumento de comunicação eletrônica, telefônica ou radiotelefônica, 
os quais dever ão ser entregues ao f iscal da sala, e recuperados no 
término da mesma.   
9.3.3 N ão ser á permitida que qualquer candidato realize a prova 
usando camiseta, short, bermuda, boné, chapéu, boina ou quepe.   
9.3.4 O candidato n ão poderá retirar-se da sala antes de decorridos 
60 (sessenta) minutos de seu in ício, bem como só poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realiza ção das provas, ap ós 1 (uma) 
hora, contada do seu efetivo início.  
9.3.5 A porta de acesso ao local das provas será aberta às 07h45min 
e fechados às 08h20min horas, impreterivelmente, no hor ário de 
Porto Velho/RO. Em nenhuma hip ótese será admitido o ingresso, no 
local de realização da prova, de candidato que se apresentar após à
hora determinada para o início da mesma.  
9.3.6 É vedada a presen ça, no local das provas, de pessoas n ão 
credenciadas pela comissão do processo seletivo. 
9.3.7 Não será permitido levar o caderno de provas, caso o candidato 
queira ter acesso ao seu caderno, após a divulgação do resultado do 
processo, deverá encaminhar requerimento à comissão de realização 
do processo seletivo com esta solicitação. 
 

Os demais itens do Edital em destaque permanecem inalterados. Porto Velho-RO, 14 de Abril de 2016.  
 
 

FRANCISCO MENDE DE S Á B. COUTINHO 
DIRETOR VICE-PRESIDENTE 

EMATER-RO 
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AVISO DE LICITAÇÃO 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016/CPLMS/

EMATER/RO

A EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE
RONDÔNIA – EMATER/RO, através de seu Diretor
Presidente, no uso de suas atribuições legais, tor-
na público, para o conhecimento dos interessa-
dos, que realizará a 2ª Chamada na forma da
Lei 10.520/2002, com os Decretos Estaduais nº
12.205/2006 e n. 18.340/2013, e subsidiariamente,
com a Lei Federal nº. 8.666/1993, com suas alte-
rações, e ainda, Lei Complementar nº. 123/2006,
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔ-
NICO PARA REGISTRO DE PREÇO N. 003/2016/
CPLMS/EMATER/RO sendo a disputa por MENOR
PREÇO UNITÁRIO, conforme descrito no Edital e
seus Anexos, com valor estimado em R$ 18.445,05
(dezoito mil quatrocentos e quarenta e cin-
co reais e cinco centavos). A abertura da Ses-
são Pública do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na
data e horário, conforme abaixo:RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: dia 01/04/2016 às 12h00min
até 28/04/2016 às 08h30min.ABERTURA DAS
PROPOSTAS: dia 28/04/2016 as 08h40min. SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 28/04/2016 ás
09h00min.LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as
referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF). DO OBJETO: Registro de Pre-
ço para aquisição eventual aquisição de Gás
Butano de 13 Kg e 45 Kg, visando sanar as
necessidades desta empresa de assistên-
cia técnica e extensão rural/EMATER-RO, con-
forme especificações do ANEXO I do Edital.
Porto Velho, 13 de Abril de 2016.

LUIZ GOMES FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE

EMATER/RO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA EMATER-RO,
REALIZADA NO DIA 15.03.2016.

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois
mil e dezesseis, às quinze horas, reuniram-se na
Presidência da EMATER-RO, os membros de seu
Conselho de Administração, composto pelos Se-
nhores: EVANDRO CÉSAR PADOVANI – Repre-
sentante da SEAGRI; GEORGE ALESSANDRO
GONÇALVES BRAGA – Representante da SEPOG;
WAGNER GARCIA DE FREITAS – Representante
da SEFIN; VILSON DE SALLES MACHADO – Re-
presentante da SEDAM e JURANDIR PEREIRA DE
MOURA – Representante dos Empregados da
EMATER-RO. Estiveram ainda presente à reunião,
o Senhor Luiz Gomes Furtado – Presidente da
EMATER-RO; o Senhor José de Arimatéia da Silva
– Diretor Técnico da EMATER-RO, o Senhor Ale-
xandre da Silva Aguiar – Diretor Administrativo e
Financeiro da EMATER-RO, o Senhor Fábio
Rodrigues da Costa – Gerente de Contabilidade
da EMATER-RO. Depois de verificada a existência
de quorum, o Presidente do Conselho de Adminis-
tração da EMATER-RO, Senhor Evandro César
Padovani, abriu a reunião dando boas vindas, cum-
primentando e agradecendo a presença de todos.
Ato contínuo o Presidente do Conselho apresen-
tou a pauta a ser tratada: 1) Analisar e Aprovar o
Relatório Financeiro (Balanço Financeiro e
Patrimonial) da EMATER-RO, referente ao exercí-
cio de 2015, consubstanciado em Parecer do Con-
selho Fiscal da EMATER-RO; 2) Analisar e Apro-
var o Relatório de Atividades da EMATER-RO, re-
ferente ao exercício de 2015; 3) Outros Assun-

tos. Dado a palavra ao Representante dos Empre-
gados da EMATER-RO, Senhor Jurandir Pereira
de Moura procedeu com a leitura da Ata de Reu-
nião do Conselho Fiscal que emitiu Parecer sobre
o Relatório Financeiro da EMATER-RO, após a lei-
tura a proposta foi colocada em votação e apro-
vada à unanimidade com ressalvas, conforme Nota
Técnica constante no Relatório Financeiro. Pros-
seguindo, o Senhor Evandro Padovani – Presi-
dente do Conselho de Administração da EMATER-
RO, passou a palavra ao Senhor José de Arimatéia
da Silva – Diretor Técnico da EMATER-RO que
passou a apresentar via data show, o Relatório
de Atividades do exercício de 2015. Em continui-
dade, durante a apresentação do Relatório de Ati-
vidades do exercício de 2015, o Senhor Evandro
Padovani – Presidente do Conselho de Adminis-
tração da EMATER-RO, necessitou ausentar-se
e, indicou o Representante da SEFIN – Senhor
Wagner Garcia de Freitas, para dar continuidade
a Reunião Ordinária, tendo sido aceito pelo mes-
mo e pelos demais membros do Conselho. Dado a
palavra ao Senhor Vilson de Salles Machado –
Representante da SEDAM, parabenizou a apre-
sentação do Relatório de Atividades e enalteceu
os resultados apresentados na área da psicultura.
O Presidente ad hoc, Senhor Wagner Garcia de
Freitas, parabenizou o trabalho realizado pela
EMATER-RO. Prosseguindo, após a apresentação
do Relatório de Atividades, o mesmo foi posto em
votação e aprovado à unanimidade pelos mem-
bros do Conselho de Administração da EMATER-
RO. Dando por encerrada a sessão, eu George
Alessandro Gonçalves Braga – Secretário Geral
do Conselho de Administração da EMATER-RO,
mandei lavrar a presente ata que, após lida e acha-
da de conforme vai por todos assinada. Porto
Velho/RO, 15 de março de 2016. Evandro César
Padovani – SEAGRI/George Alessandro Gonçal-
ves Braga – SEPOG/Wagner Garcia de Freitas –
SEFIN/Vilson de Salles Machado – SEDAM/Jurandir
Pereira de Moura – Rep. Empregados
/Luiz Gomes Furtado/Diretor Presidente/
EMATER-RO.

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Vice – Presidente

EMATER-RO

Deliberação do Conselho de
 Administração/Nº 001/16

Porto Velho, 15 de março de 2016.

O Conselho de Administração da EMATER-RO,
no uso de suas atribuições, e em conformidade com
o Artigo 23 do Estatuto da EMATER-RO, na forma
autorizada pelos seus componentes, nos termos da
Ata lavrada no referido evento, nesta data,

D E L I B E R A:

Aprovar o Relatório Financeiro (Balanço Fi-
nanceiro e Patrimonial) da EMATER-RO, relati-
vo ao exercíc io de 2015.  Evandro César
Padovani/Presidente/Conselho de Administra-
ção/EMATER-RO/George Alessandro Gonçal-
ves Braga/Secretário Geral/Conselho de Admi-
nistração/EMATER-RO. Luiz Gomes Furtado/Di-
retor Presidente/EMATER-RO.

Publique-se e Cumpra-se.

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Vice – Presidente

EMATER-RO

Deliberação do Conselho de
 Administração/Nº 002/16

         Porto Velho, 15 de março de 2016.

O Conselho de Administração da EMATER-RO,
no uso de suas atribuições, e em conformidade com
o Artigo 23 do Estatuto da EMATER-RO, na forma
autorizada pelos seus componentes, nos termos da
Ata lavrada no referido evento, nesta data,

D E L I B E R A:

Aprovar o Relatório de Atividades da EMATER-
RO, relativo ao exercício de 2015. Evandro César
Padovani/Presidente/Conselho de Administração/
EMATER-RO/George Alessandro Gonçalves
Braga/Secretário Geral/Conselho de Administra-
ção/EMATER-RO. Luiz Gomes Furtado/Diretor Pre-
sidente/EMATER-RO.
.

Publique-se e Cumpra-se.

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Vice – Presidente

EMATER-RO

DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM

Portaria nº 306 /GAB/DER/RO
Em: 1º de abril de 2016.

           O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DE-
PARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS,  RO-
DAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS – DER, no uso das atribuições legais que lhe
confere a Lei Complementar nº 224 de 04.01.2000,
e alterações, Decreto nº 8995 de 18.02.2000, pu-
blicado no DOE nº 4436 de 18.02.2000;  Lei Com-
plementar nº 336 de 31.01.2006, publicado no DOE
nº 0446, de 01.02.2006, Lei Complementar nº  733
de 10.10.2013, publicado no DOE nº 2317 de
10.10.2013, Lei Complementar 529, de 10.11.2009,
conforme Lei Complementar nº 827 de 15.07.2015,
publicado no DOE nº 2739 de 15.07.2015  e  De-
creto de 24 de novembro de 2015, publicado no
DOE nº 2830 de 26.11.2015,

RESOLVE:

Por interesse da Administração Pública, trans-
ferir o  gozo de férias da servidora CARLA
MITSUE ITO,  Coordenadora, matr icula nº
300131032, referente ao exercício de 2015,
marcada para 01 à 30.03.2016, ocorrerá no
periodo de:  01 à 30.04.2016.

Celso Viana Coelho
Diretor Geral - Adjunto/DER

Portaria nº 307 /GAB/DER/RO
Em: 1º de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DEPARTA-
MENTO ESTADUAL DE ESTRADAS,  RODAGEM,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER,
no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Complementar nº 224 de 04.01.2000, e alterações,
Decreto nº 8995 de 18.02.2000, publicado no DOE nº
4436 de 18.02.2000;  Lei Complementar nº 336 de
31.01.2006, publicado no DOE nº 0446, de 01.02.2006,
Lei Complementar nº  733 de 10.10.2013, publicado
no DOE nº 2317 de 10.10.2013, Lei Complementar
529, de 10.11.2009,  conforme Lei Complementar nº
827 de 15.07.2015, publicado no DOE nº 2739 de
15.07.2015  e  Decreto de 24 de novembro de 2015,
publicado no DOE nº 2830 de 26.11.2015,
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RESOLVE:

Por interesse da Administração Pública, Re-
marcar o  gozo de férias da servidora RAIMUNDA
NONATA DE FREITAS BARROS, Agente em Ativi-
dades Administrativas, matricula nº 300002824,
referente ao exercício de 2016, marcada para 01
à 30.03.2016, ocorrerá no periodo de:  01 à
30.04.2016, objeto Portaria nº 845 /GAB/DER/RO,
de 14 de dezembro  de 2015.

Celso Viana Coelho
Diretor Geral- Adjunto/DER

Portaria nº  308/GAB/DER/RO
Em: 06 de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO DEPARTA-
MENTO ESTADUAL DE ESTRADAS,  RODAGEM,
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER,
no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Complementar nº 224 de 04.01.2000, e alterações,
Decreto nº 8995 de 18.02.2000, publicado no DOE
nº 4436 de 18.02.2000;  Lei Complementar nº 336 de
31.01.2006, publicado no DOE nº 0446, de 01.02.2006,
Lei Complementar nº  733 de 10.10.2013, publicado
no DOE nº 2317 de 10.10.2013, Lei Complementar
529, de 10.11.2009,  conforme Lei Complementar nº
827 de 15.07.2015, publicado no DOE nº 2739 de
15.07.2015  e  Decreto de 24 de novembro de 2015,
publicado no DOE nº 2830 de 26.11.2015,conforme
Memorando nº 002/Comissão Concurso/CGP/DER-
RO, de 31.03.2016,

RESOLVE:

EXCLUIR a contar de 01.04.2016, os servi-
dores  Isaura Alves da Silva, do cargo de Coorde-
nadora Geral e Humberto Anselmo Silva Fayal do
cargo de membro da Comissão do Grupo de Tra-
balho Multidisciplinar no âmbito do Departamento
Estadual de  Estradas, Rodagem,Infraestrutura e
Serviços Públicos/DER-RO, para desenvolver e
acompanhar os procedimentos para realização de
Concurso Público para os Aeroportos de Cacoal e
de Ji Paraná. Criado pelo Decreto nº 19.545, de 23
de fevereiro de 2015, publicado no DOE nº 2645
de 23 de fevereiro de 2015, obejto da Portaria nº
237/GAB/DER/RO, de 07.03.2016, publicada no
DIOF nº 47, de 14.03.2016, fl-74.

         INCLUIR a contar de 01.04.2016,  os servi-
dores abaixo relacionados, na Comissão do Gru-
po de Trabalho Multidisciplinar no âmbito do De-
partamento  Estadual de  Estradas,
Rodagem,Infraestrutura e Serviços Públicos/DER-
RO, para desenvolver e acompanhar os procedi-
mentos para realização de Concurso Público para
os Aeroportos de Cacoal e de Ji Paraná. Criado
pelo Decreto nº 19.545, de 23 de fevereiro de 2015,
publicado no DOE nº 2645 de 23 de fevereiro de
2015, obejto da Portaria nº 237/GAB/DER/RO, de
07.03.2016, publicada no DIOF nº 47, de
14.03.2016, fl-74.

Humberto Anselmo Silva Fayal – Matricula n.
300114641 –COORDENADOR GERAL

Silvia Yolita Limeira de  Sá – Matricula n.
300133290 - MEMBRO

Celso Viana Coelho
Diretor Geral Adjunto/DER

DECISÃO

Processo nº . 01.1420.03668/2015
Interessada: Luci Rafaele Costa Peireira

Acolho o parecer jurídico encartado nos autos em
epígrafe e INDEFERO o pedido,consoante funda-
mentação exarada no bojo do referido parecer.

Intime-se,Publique-se,Cumpra-se

Porto Velho, 29 de fevereiro de 2016.

ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Diretor Geral – DER/RO

Prefeitura Municipal da Capital

AVISO DE SUSPENSÃO

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, através da
Coordenadoria Municipal de Licitações, constituí-
da conforme dispõe a Lei Complementar nº 329 de
02/01/2009, em cumprimento a Lei nº 8.666/93 torna
público a suspensão da seguinte licitação:
III ERRATA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2014/
CPL-GERAL/CML/SEMAD. PROCESSO N°:
10.00060/2014. TIPO: MENOR PREÇO LOTE.
Contratação de empresas especializada nos se-
guintes serviços: Lote 1: Coleta e transporte ao
destino final de resíduos sólidos urbanos – RSU,
incluindo fornecimento de caixas contêineres; Lote
2: Coleta e transporte ao destino final de resíduos
de serviços de saúde – RSS; Lote 3: Operação do
aterro controlado no município de Porto Velho/RO;
Lote 4: Operação e manutenção da  unidade de
tratamento dos resíduos dos serviços de saúde e
Lote 5: Educação sócio ambiental, para atender á
Secretaria Municipal de Serviços Básicos -
SEMUSB. DAS INFORMAÇÕES: Informamos que
abertura do certame licitatório está SUSPENSA por
tempo indeterminado para adequações no edital
conforme Ofício nº 165/2016/ASSESORIA/SEMUSB,
constante dos autos. Demais informações pode-
rão ser obtidas junto a Coordenadoria Municipal de
Licitações à Rua: Duque de Caxias, Nº 186, Bairro:
Arigolândia, em dias úteis de 2ª à 5ª feira, das 8:00
às 12:00 horas; 14:00 às 18:00 horas, 6ª feira das
08:00 às 14:00 horas, Telefone: (69) 3901-3065 ou
pelo e-mail: cml.semad@gmail.com

 Porto Velho-RO, 14 de abril de 2016.

ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO
Presidente da CPL-Especial

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E

LICITAÇÕES
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 12/2016 ELETRÔNICO

O Pregoeiro do Município de Rolim de Moura - RO,
torna público para conhecimento dos interessa-
dos, AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO, mo-
dalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo “Menor
Preço” por item, concernente a AQUISIÇÃO DE
CAMINHÃO, MINICARREGADEIRA, MOTONIVE-
LADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE
PNEUS, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços Pú-
blicos, valor estimado R$ 2.004.666,67 (dois mi-
lhões, quatro mil seiscentos e sessenta e seis
reais e sessenta e sete centavos). A sessão de
abertura será no dia 02 de maio de 2016 às 09:00
horas (horário de Brasília), o portal gerenciador
desta licitação será o Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), e ainda
o Edital será disponibilizado gratuitamente atra-
vés dos sites: www.observatoriorm.org.br, e
www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo e-mail:
semcol.rolimdemoura@gmail.com ou
tiagopmrm@gmail.com, ou diretamente na CPL atra-
vés do telefone mencionado em seguida ou no
endereço indicado. Da autorização: Processo
Administrativo nº 2222/2016. As informações
complementares sobre esta licitação poderão ser
obtidas pelos interessados, no horário das 07:30
às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda
à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou
pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 216.

Rolim de Moura, 15 de abril de 2016.
Tiago Anderson Sant’ Ana Silva

Pregoeiro

Prefeituras Municipais do Interior

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

ERRATA N° 001 DO EXTRATO DE CONTRATO
025/ASJUR/2016

Onde se lê: Valor Total: R$ 6.065,50 (Seis mil
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Leia – se: Valor Total: R$ 6.105,50 (Seis mil cen-
to e cinco reais e cinquenta centavos).

Ficam mantidos os demais pontos e itens
do referido Extrato.

Publique-se o presente.
Teixeirópolis/RO 14 de Abril de 2016

Ivete Pereira de Freitas
Assessora Jurídica Geral

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ALTA FLORESTA D’OESTE

Pregão Eletrônico nº. 043/2016
PARA REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste –
RO, através do Pregoeiro designado pelo Decreto
n.º 9.409 de 04 de março de 2016, torna público
que realizará Licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico com ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP, tipo
Menor Preço Por Item, que será julgado nos ter-
mos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal 5.450/
05, Decreto Municipal nº. 8.013 de 29 de Setem-
bro de 2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei
nº. 8.666/93 e Leis complementares n. 123/2006
c/c 147/2014 e Decreto 8.538/2015.
Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de peças automotivas em
geral para veículos pesados, objetivando a
realização de manutenção e reparo da frota
oficial da Secretaria Municipal de Educação -
SEMED.  Conforme termos de referencia em anexo
e especificações técnicas e condições minuciosa-
mente descritas nos Anexos do Edital, com valor
total estimado da presente licitação de R$
530.858,62 (quinhentos e trinta mil oitocentos e
cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
Recebimento de proposta a partir das 10h:00min.
do dia 19/04/2016, data para abertura de propostas
e inicio da sessão pública a partir das 10h:00min
do dia 03/05/2016, horário de Brasília – DF, local
www.licitanet.com.br (oficial). Informações Comple-
mentares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos
interessados no site oficial supracitado e no site
www.altaflorestadoeste.ro.gov.br e na Sala de Lici-
tações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta
D’Oeste - RO, sito à Av. Nilo Peçanha 4513, Bairro
Redondo, de Segunda à Sexta Feira, exceto feria-
dos, em horário de expediente das 07h:30min. às
13h:30min., para maiores informações.
 Alta Floresta D’Oeste - RO, 15 de abril de 2016.

Pregoeira: Eliel Pereira
E-mail: cplaltaflorestaro@hotmail.com

Fone: (69)3641-2818
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mailto:semcol.rolimdemoura@gmail.com
mailto:tiagopmrm@gmail.com,
http://www.licitanet.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA-RO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 008/2016/SRP.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 295/2016/
SEMED 359/2016/SEMAM 381/2016/SEMOSP.

Comunicamos o adiamento da l ic itação
supracitada, publicada no DOE de 05/04/2016 nº.
61 pag. 69, para o dia 03/05/2016 as 09:00 hrs,
horário de Brasília no site www.licitanet.com.br,
objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS SECRETARIAS SEMED SEMAM
E SEMOSP. Por motivos de ausência total de inte-
ressados no LOTE 02, tendo em vista, o princípio
da economicidade processual. Para maiores in-
formações sito a Avenida Olavo Pires, N°.2129 –
Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feria-
dos, em horário de expediente das 07:00 as 13:00
hrs – Telefone (69) 3343-2192, edital no site
www.lic itanet.com.br e
www.corumbiara.ro.gov.br.

Corumbiara-RO em 15 de Abril de 2016.
Adriana Rodrigues de Oliveira.

Portaria N°. 002/2015.

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2016

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, atra-
vés de seu Pregoeiro, nomeado por força das dis-
posições contidas na Portaria nº 103/2016, de 18
de março de 2016, torna público aos interessados
que será realizada Licitação na modalidade PRE-
GÃO, na forma ELETRÔNICA sob o nº 021/2016/
CPL/PMCNR, para compor o SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO por ITEM,
tendo por finalidade a qualificação e a seleção de
propostas de EMPRESAS ESPECIALIZADAS bem
como EXCLUSIVAS DE MICROEMPRESAS OU EM-
PRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS
COM ÂMBITO REGIONAL, com valor estimado em
R$ 1.901.552,41 (um milhão novecentos e um mil
quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e
um centavos), realizado por meio da internet no
site: www.cidadecompras.com.br com abertura
das propostas preços no dia: 04 de Maio de 2016
às 09h00min. (horário de Brasília-DF). O Edital en-
contrar-se-á a disposição dos interessados no site
supracitado e na Sala da CPL – Comissão Perma-
nente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cam-
po Novo de Rondônia, sito à Avenida Tancredo
Neves, nº: 2250 – Centro – Campo Novo de Rondônia,
Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente
das 7h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min.

HÁ ITENS EXCLUSIVOS RESERVADOS PARA
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Fu-
tura Aquisição de Medicamentos e Insumos Hos-
pitalares, Conforme descrito no anexo 1 do edital.

Processo Administrativo nº 52/2016 e 136/2016.
Órgão Interessado: SEMUSA

Campo Novo de Rondônia, 14 de Abril de 2016.

CLAUDIOMAR ADRIANO ALFLEN
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO N°027/2016

PROCESSO: Nº 195/SEMSAU/2016
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 001/CPL/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE
NOVA VIDA, LOCALIZADO NA AREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS - RO, CONFORME PLA-
NO DE TRABALHO, MEMORIAL DESCRITIVO E PRO-
JETO EM ANEXO, RECURSO ORIUNDO DO CONVENIO
FEDERAL PROPOSTA N°11465675000114002.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SE-
RINGUEIRAS
CONTRATADA: E. BARBOSA CONSTRUTORA
EIRELI-ME
CNPJ: Nº 01.561.952/0001-47
VALOR DO CONTRATO: R$ 115.094,09 (CENTO
E QUINZE MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E
NOVE CENTAVOS).
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
RECURSO: CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE
EMPENHO: Nº 444/2016
VALOR DO EMPENHO: R$ 115.094,09
ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2016

EXTRATO DE CONTRATO N°028/2016

PROCESSO: Nº 280/SEMEC/2016
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 002/CPL/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBER-
TA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NA RUA
CURITIBA ESQUINA COM AV. DOS PIONEIROS,
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS
- RO, EM CONFORMIDADE PLANO DE TRABALHO
E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, RECURSO
ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC
208856/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SE-
RINGUEIRAS
CONTRATADA: A MONTEIRO CONSTRUTORA-ME
CNPJ: Nº 22.575.444/0001-98
VALOR DO CONTRATO: R$ 435.094,16 (QUA-
TROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVENTA E
QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
RECURSO: CONVENIOS DA UNIAO - EDUCACAO
EMPENHO: Nº 691/2016
VALOR DO EMPENHO: R$ 435.094,16
ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
AVISO HOMOLOGAÇÃO DE
PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Armando Bernardo da Silva,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/
93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela comissão de Licitação,
resolve HOMOLOGAR a Licitação Modalidade To-
mada de Preços N° 1/CPL/2016 ,  Processo Nrº
195/2016, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO POSTO DE
SAÚDE NOVA VIDA , LOCALIZADO NA ÁREA
URBANA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS - RO,
CONFORME PLANO DE TRABALHO, MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETO ANEXO, RECURSO
ORIUNDO DO CONVENIO FEDERAL PROPOSTA
N° 11465675000114002., em favor da empresa E
BARBOSA CONSTRUTORA EIRELI-ME,  CNPJ
01.561.952/0001-47, no valor total de R$ 115.094,09.

Seringueiras, 14 de abril de 2016.
Armando Bernardo da Silva

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2016 ELETRÔNICO

O Pregoeiro do Município de Rolim de Moura - RO,
torna público para conhecimento dos interessa-
dos, AVISO DE REABERTURA DA LICITAÇÃO,
modalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo “Me-
nor Preço” por item, concernente a AQUISIÇÃO
DE RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO E GRADE
NIVELADORA, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Agricultura, valor
estimado R$ 404.266,67 (quatrocentos e quatro
mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta
e sete centavos). A sessão de abertura será no
dia 02 de maio de 2016 às 11:00 horas (horário de
Brasília), o portal gerenciador desta licitação será
o Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), e ainda
o Edital será disponibilizado gratuitamente atra-
vés dos sites: www.observatoriorm.org.br, e
www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo e-mail:
semcol.rolimdemoura@gmail.com  ou
tiagopmrm@gmail.com, ou diretamente na CPL atra-
vés do telefone mencionado em seguida ou no
endereço indicado. Da autorização: Processo
Administrativo nº 1504/2016. As informações
complementares sobre esta licitação poderão ser
obtidas pelos interessados, no horário das 07:30
às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda
à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou
pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 216.

Rolim de Moura, 15 de abril de 2016.

Tiago Anderson Sant’ Ana Silva
Pregoeiro

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2016 ELETRÔNICO

O Pregoeiro do Município de Rolim de Moura - RO,
torna público para conhecimento dos interessa-
dos, AVISO DE REABERTURA DA LICITAÇÃO,
modalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo “Me-
nor Preço” por item, concernente a AQUISIÇÃO
DE ESCAVEDEIRA HIDRAULICA, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de
Agricultura. A sessão de abertura será no dia 03
de maio de 2016 às 12:00 horas (horário de
Brasília), o portal gerenciador desta licitação será
o Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br), e ainda
o Edital será disponibilizado gratuitamente atra-
vés dos sites: www.observatoriorm.org.br, e
www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo e-mail:
semcol.rolimdemoura@gmail.com  ou
tiagopmrm@gmail.com, ou diretamente na CPL atra-
vés do telefone mencionado em seguida ou no
endereço indicado. Da autorização: Processo
Administrativo nº 1505/2016. As informações
complementares sobre esta licitação poderão ser
obtidas pelos interessados, no horário das 07:30
às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda
à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou
pelo telefone n.º (69) 3442-3100.

Rolim de Moura, 15 de abril de 2016.

Tiago Anderson Sant’ Ana Silva
Pregoeiro

http://www.licitanet.com.br,
http://www.licitanet.com.br
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mailto:tiagopmrm@gmail.com,
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http://www.observatoriorm.org.br,
http://www.rolimdemoura.ro.gov.br
mailto:semcol.rolimdemoura@gmail.com
mailto:tiagopmrm@gmail.com,
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
 VALE DO PARAÍSO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/CPL/2016

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, atra-
vés do Pregoeiro devidamente autorizado pelo De-
creto Municipal de nº 4.496 de 16 de outubro 2015,
no uso de suas atribuições legais, tornam público
aos interessados, o resultado final do Pregão Ele-
trônico acima descrito.
Processo Administrativo nº 1-775/SEMOSPA/
2015.
Objeto: Aquisição de tubos de concreto armado
para ser utilizado na construção e recuperação

de bueiros, no Município de Vale do Paraíso, con-
forme Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária,
Justificativa Técnica e demais documentos partes
integrantes do presente.
Empresa(s) Vencedora(s):
ONIXX – Engenharia e Construções Ltda - EPP –
CNPJ nº. 06.146.940/0001-70
VALOR: R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta
reais);
Para maiores Informações, no endereço Avenida:
Paraíso, nº 2601 – setor 01, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da Pre-
feitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, pelo tele-
fone (69) 3464-1005/1193 ou pelo e-mail:
cpl.net@outlook.com.

Vale do Paraíso – RO, 11 de abril de 2.016.

Rogério Riberio de Azevedo
Pregoeiro

 Dec. nº 4.496 de 16/10/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ
Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 216/COMOSP/2016
Tomada de Preços nº 001/CPL/2016
Objeto: Recuperação Asfáltica em CBUQ no
Município de Nova Mamoré/RO.

O Prefeito Municipal de Nova Mamoré com base
no julgamento e Adjudicação da Comissão res-
ponsável pela licitação na modalidade Tomada de
Preço de nº 001/CPL/2016, realizada no dia 17 de
março de 2.016 e Parecer Jurídico favorável ao
prosseguimento do feito, HOMOLOGA o objeto da
licitação em favor da empresa RONDOMAR CONS-
TRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ de
nº 04.596.384/0001-08 com o valor de R$
294.913,12 (duzentos e noventa e quatro mil, no-
vecentos e treze reais e doze centavos).

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 08 de março de 2016.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito do Município de Nova Mamoré

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

PROCESSO Nº 79/2016
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO ELETRONICO 013/2016

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do
Prefeito, torna Público, para conhecimento de to-
dos os interessados o resultado da licitação mo-
dalidade PREGÃO ELETRONICO nº. 013/2016 que
tem por objeto: Aquisição de material de con-
sumo (peças) e serviços de elétricas e de
limpeza de ar condicionado dos veículos, que
teve como vencedor a seguinte empresa:

Fornecedor: C. J. GONÇALVES PEÇAS E
ACESSORIOS – 22.047.342/0001-08
VALOR TOTAL R$ 6.295,51 (seis mil duzentos
e noventa e cinco reais e cinquenta e um
centavos)

Cacaulândia – RO, 14 de abril de 2016.

EDMAR RIBEIRO AMORIM
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO

AVISO DE LICITAÇÃO,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2016,

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N º 1.601/02/SEMPOG/2016

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM
RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA
MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE–EPP, INCLUSIVE
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL-MEI
Objeto: Registro de Preço para eventual Aqui-
sição pneus, protetores e câmaras de ar a
serem utilizados em veículos leves e pesa-
dos, para atender as Secretarias do Municí-
pio de Ariquemes, por um período de 12
(doze) meses, conforme Termo de Referência –
Anexo I, estima-se que as contratações podem atin-
gir o montante de R$ 2.393.417,68 (Dois Milhões,
Trezentos e Noventa e Três mil, Quatrocentos e
Dezessete Reais e Sessenta e Oito Centavos).

A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do
Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 11.397 de
08 de Junho de 2015, torna público, para o co-
nhecimento dos interessados que na data e horá-
rio abaixo indicado fará realizar licitação na moda-
lidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o
nº 38/2016 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na
forma de execução INDIRETA, no regime de em-
preitada por PREÇO UNITÁRIO, Cód. UASG:
450522, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme
edital e anexos, atendendo assim as necessida-
des da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio
das propostas poderá ser feito das 09h00min do
dia 20/04/2016 até às 09h00min do dia 05/05/
2016. Início da Sessão Pública virtual será às
09h30min do dia 05/05/2016 (Horário de
Brasília). A retirada do edital está disponível no
site www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.ariquemes.ro.gov.br, sendo que a ses-
são pública será pelo s ite
www.comprasgovernamentais.gov.br. Infor-
mações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura
Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira
das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das
07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais infor-
mações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 15 de Abril de 2016.

Adriano dos Santos
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA-RO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 001/2016/SRP.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 002/2016/
SEMUSA 003/2016/SEMFIN 005/2016/SEMOSP
006/2016/SEMAS 022/2016/SEMAM 023/2016/

SEMED.

O Município de Corumbiara – RO, através da
Pregoeira nomeada pela Portaria Municipal nº. 002/
2015, INFORMA que os Processos Administrati-
vos Nº. 002/2016/SEMUSA 003/2016/SEMFIN 005/
2016/SEMOSP 006/2016/SEMAS 022/2016/SEMAM
023/2016/SEMED, modalidade Pregão Eletrônico Nº.
001/2016/SRP, concernente a Formação de Ata
de Registro de Preços com Contratação de Em-
presa para Fornecimento de Futura e Eventual
Aquisição de Peças Genuínas ou Originais com
prestação de serviços de manutenção, preventi-
va e corretiva para a Frota de Veículos da Prefei-
tura Municipal de Corumbiara - Com Recursos de
Convênios e Recursos Próprios do Município de
Corumbiara – RO, publicado nos jornais: Diário
Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/
AROM, Ano VII, Nº 1629 de 27/01/16, p. 18 e 19,
Diário Oficial da União/DOU Seção 3 – Edição nr
18 de 27/01/2016, p. 205, Diário Oficial do Estado
– DOE Nº 18, de 28/01/2016, p. 68 e sites
www.corumbiara.ro.gov.br e www.bll.org.br, foi
CANCELADA com base no art. 49 da Lei 8.666/93
e Súmula nº 473 do STF, tendo em vista a neces-
sidade de serem feitas justificativas e modifica-
ções no respectivo Edital e fundamentadas no
processo administrativo em questão. Quaisquer
dúvidas poderão ser esclarecidas junto a sala de
licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara,
sito à Avenida Olavo Pires, 2129 – Centro –
Corumbiara/RO, Fone: (069) 3343-2192, de se-
gunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas.

Corumbiara-RO em 15 de Abril de 2016.
Adriana Rodrigues de Oliveira.

Portaria N°. 002/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA-RO.

RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2016/SRP.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 002/2016/
SEMUSA 003/2016/SEMFIN 005/2016/SEMOSP
006/2016/SEMAS 022/2016/SEMAM 023/2016/
SEMED.

ONDE SE LÊ:
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO.
Foi CANCELADA com base no art. 49 da Lei 8.666/
93 e Súmula nº 473 do STF, tendo em vista a ne-
cessidade de serem feitas justificativas e modifi-
cações no respectivo Edital e fundamentadas no
processo administrativo em questão.
LEIA-SE:
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO.
Foi ANULADA com base no art. 49 da Lei 8.666/93
e Súmula nº 473 do STF, tendo em vista a neces-
sidade de serem feitas justificativas e modifica-
ções no respectivo Edital e fundamentadas no
processo administrativo em questão.
O cancelamento de licitação não está previsto na
Lei nº 8.666/93. De acordo com o art. 49 da refe-
rida lei, a licitação somente pode ser anulada ou
revogada.

Corumbiara-RO em 15 de Abril de 2016.
Adriana Rodrigues de Oliveira.

Portaria N°. 002/2015.

mailto:cpl.net@outlook.com.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Comissão de Pregão

Portaria nº. 039/GP/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU torna públi-
co para conhecimento dos interessados, que se
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalida-
de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo, “Me-
nor Preço Por Item”, nos termos da Lei Federal nº.
10.520/2002 Decretos Federais nº. 3.555/2000 e
5.450/2005. Decretos Municipais nº. 5.221/GP/2008
e 7.289/2012, aplicando-se subsidiariamente a Lei
Federal nº. 8.666/1993 com sua alteração
subsequente, além do disposto na LC nº. 123/2006.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/PMJ-SEMSAU/2016.

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo Administrativo nº. 757/PMJ-SEMSAU/
2016. Objeto: Registrar Preços, Visando Futura
Aquisição de Tecidos e Aviamentos, no valor de:
R$ 125.815,20. Conforme termo de referência e
anexos do Edital. Data para cadastro de propos-
tas: 18/04/2016, a partir das 09h00min, finalizando
às 08h59min do dia 29/04/2016. Início da Sessão
Pública: 29 de Abril de 2016 às 09h10min (horá-
rio de Brasília). Local da disputa:
www.cidadecompras.com.br. A   retirada do
Edital completo poderá ser requisitada gratuitamente
no site: www.jaru.ro.gov.br. Informações Com-
plementares na Comissão Permanente de Licita-
ções, sito a Rua João Batista nº. 3038, 2º. Piso
Setor 01, de segunda a sexta-feira, das 07h30min,
às 13h30min, exceto feriado. CONTATOS: fone (69)
3521-6993, e-mail cpl@jaru.ro.gov.br.

Em, 14 de Abril de 2016.
Silmar Lacerda Soares

Pregoeiro

PREGÃO ELETRONICO Nº. 018/ PMJ-RP-
SEMSAU/2016

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo Administrativo nº. 1233/PMJ-SEMSAU/2016.
Objeto: Registrar Preços, Visando Futura Aquisição de
Insumos e Material Pensil, no valor de: R$ 1.938.161,50.
Conforme termo de referência e anexos do Edital. Data
para cadastro de propostas: 18/04/2016, a partir das
11h00min, finalizando às 08h59min do dia 29/04/2016.
Início da Sessão Pública: 29 de Abril de 2016 às
11h10min (horário de Brasília). Local da disputa:
www.cidadecompras.com.br. A retirada do Edital
completo poderá ser requisitada gratuitamente no site:
www.jaru.ro.gov.br. Informações Complementares
na Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua
João Batista nº. 3038, 2º. Piso Setor 01, de segunda a
sexta-feira, das 07h30min, às 13h30min, exceto
feriado. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail
cpl@jaru.ro.gov.br.

Jaru, 14 de Abril de 2016.
Silmar Lacerda Soares

Pregoeiro

PREGÃO ELETRONICO Nº. 019 PMJ-RP-
SEMSAU/2016

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
Processo Administrativo nº. 1446/PMJ-SEMSAU/
2016. Objeto: Registrar Preços, Visando Futura
Aquisição de Protetor Solar, no valor de: R$
68.624,00. Conforme termo de referência e anexos
do Edital. Data para cadastro de propostas: 19/04/

2016, a partir das 15h30min, finalizando às 15h29min
do dia 02/05/2016. Início da Sessão Pública: 02 de
Maio de 2016 às 15h40min (horário de Brasília).
Local da disputa: www.cidadecompras.com.br.
A retirada do Edital completo poderá ser requisitada
gratuitamente no site: www.jaru.ro.gov.br.
Informações Complementares na Comissão
Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº.
3038, 2º. Piso Setor 01, de segunda a sexta-feira,
das 07h30min, às 13h30min, exceto feriado.
CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail
cpl@jaru.ro.gov.br.

Jaru, 14 de Abril de 2016.
Silmar Lacerda Soares

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/PMJ/2016.
 AVISO DE REPUBLICAÇÃO

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 827/2016.
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expedientes e
Consumo, no valor global de R$ 6.390,29, Conforme
termo de referência e anexos do Edital. Data para
cadastro de propostas: 19/04/2016, a partir das
10h00min, finalizando às 09h59min do dia 02/05/
2016. Início da Sessão Pública: 02 de Maio de 2016
às 10h10min (horário de Brasília). Local da dispu-
ta: www.cidadecompras.com.br. A retirada do
Edital completo poderá ser requisitada gratuitamente
no site: www.jaru.ro.gov.br Informações Comple-
mentares na Comissão Permanente de Licitações,
sito a Rua João Batista nº. 3038, 2º. Piso Setor 01,
de segunda a sexta-feira, das 07h30min, às
13h30min, exceto feriado. CONTATOS: fone (69)
3521-6993, e-mail cpl@jaru.ro.gov.br.

Jaru, 14 de Abril de 2016.
Silmar Lacerda Soares

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
 CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO

O Pregoeiro Oficial, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos
pareceres Jurídicos, resolve: 01 – ADJUDICAR nos
termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/
93 e posteriores alterações, a presente Licitação
nestes termos: PROC.NR: 135-174-226-227/2016;
LICITAÇÃO NR: 18/2016; MOD: Pregão Eletrônico;
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTU-
RA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME
P/ ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E BOTIJA
DE GÁS VAZIA . Fornecedor: LJ ARAUJO RAPO-
SO-ME. CNPJ/CPF: 13.900.890/0001-30. Valor Total
Adjudicação – R$: 21.082,30 (vinte e um mil oitenta e
dois reais e trinta centavos).

Claudiomar Adriano Alflen
Pregoeiro Oficial

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondônia,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, baseados nos procedimentos
licitatórios efetuados pela Comissão de Licitação,
resolve: HOMOLOGAR e autorizar a emissão da(s)
notas de empenho(s), liquidação (ões) e
pagamento(s) correspondente(s), na forma da Lei.
Campo Novo de Rondonia, 14 de abril de 2016.

Oscimar Aparecido Ferreira
Prefeito Municipal

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
DO ESTADO DE RONDÔNIA - FAPERON

RESOLUÇÃO Nº 002/2016

“Dispõe sobre a reformulação e/ou al-
teração do Estatuto Social da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do Esta-
do de Rondônia – FAPERON.”

O Presidente da FEDERAÇÃO DA AGRICUL-
TURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA -
FAPERON, no uso das atribuições legais e de acor-
do com o Estatuto da Entidade, considerando:

- A necessidade da reformulação e/ou altera-
ção do Estatuto Social da entidade

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir e nomear a comissão com o
objetivo de efetuar e elaborar um anteprojeto de
alteração estatutária a ser apresentada a Direto-
ria da FAPERON, submetendo ao Conselho de Re-
presentantes, na forma do Art. 18 do Estatuto da
FAPERON.

Art. 2º - A comissão a que se refere o artigo
anterior será composta pelos  membros indicados
pelos Sindicatos de Produtores Rurais das regiões:

I – Samuel Ribeiro Mazurechen – Região Cone Sul;
II – Tomás Guilherme Correia – Região Central;
III – Eliseu Fernandes – Região Norte.

§ 1º A comissão elegerá um coordenador em
sua primeira reunião, o qual será o responsável
pela condução dos trabalhos e pelo cumprimento
do cronograma a ser definido na mesma ocasião,
devendo ser registrada em ata;

§ 2º A comissão contará com a Assessoria
Administrativa da FAPERON, que também será res-
ponsável por secretariar as reuniões;

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data
de sua assinatura;

Publica-se, Cumpra-se.
Porto Velho – RO, 01 de Abril de 2016.

Hélio Dias de Souza
Presidente/FAPERON

ESQUADRÃO DA VIDA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Presidente da Entidade Esquadrão da Vida, atra-
vés das atribuições que lhe são conferidas, torna
público que homologou a licitação na modalidade
denominada Pregão, na forma Presencial nº 003/
2016, tipo menor preço por item, na forma da Lei
nº. 10.520/02 referente ao Procedimento Adminis-
trativo nº 003/2016, concluída em 15/04/2016, com
o Objeto: Aquisição de centrais de ar condiciona-
dos, aparelho de som portátil, DVD player, proje-
tor de Mídia, Impressora Multifuncional, notebook,
câmera digital e microfone sem fio,  com recursos
oriundos do convênio de nº 101/PGE – 2015, em
favor da empresa ARIQUEMES MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº
05.782.685/0001-99, perfazendo o valor total de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos cons-
tantes na proposta da empresa.

ELENILDA TERTO DE LIMA DA SILVA
Presidente do Esquadrão da Vida

HOMOLOGADO EM:15 de abril de 2016

Ineditoriais
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ELETRO J. M. S/A
CNPJ: 04.966.780/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2014 E 31/12/2015
ATIVO 31/12/2015 31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE 20.449.441R$     22.547.762R$     

DISPONÍVEL 20.449.441R$     22.547.762R$     
Disponibilidades 1.734.932R$      472.928R$         
Contas a Receber 11.947.990R$     13.010.375R$     
Outros Créditos 1.961.457R$      1.375.916R$      
Estoque 4.805.062R$      7.688.543R$      

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.231.098R$      2.836.379R$      
Títulos a Receber 166.684R$         154.152R$         
Outros Créditos -R$                1.424.020R$      
Depósitos Judiciais -R$                99.638R$           
IMOBILIZADO 1.064.414R$      1.158.569R$      
Imóveis 100.000R$         100.000R$         
Móveis e Utensílios 261.917R$         281.630R$         
Máq. Equip. e Ferramentas 116.073R$         128.334R$         
Veículos 337.655R$         413.105R$         
Computadores e Componentes 127.774R$         114.505R$         
Bens Intangíveis 120.995R$         120.995R$         

ATIVO DIFERIDO 5.793R$             5.793R$             
TOTAL DO ATIVO 21.686.333R$  25.389.934R$  
PASSIVO 21.686.333R$     25.389.934R$     
PASSIVO CIRCULANTE 9.230.216R$      14.559.104R$     

Fornecedores 4.443.594R$      7.603.538R$      
Empréstimos e Financiamentos 3.130.229R$      5.914.372R$      
Obrigações Trabalhistas 718.123R$         596.352R$         
Obrigações Tributárias 904.060R$         404.009R$         
Contas a Pagar 34.210R$           40.833R$           

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.091.123R$      4.511.243R$      
Distribuição de Lucros 4.556.421R$      4.511.243R$      
Empréstimos e Financiamentos 1.534.702R$      -R$                

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.364.994R$      6.319.587R$      
CAPITAL SOCIAL 4.000.000R$      4.000.000R$      
Capital Social 4.000.000R$      4.000.000R$      
RESERVA DE LUCROS 95.880R$           86.369R$           
Reserva Legal 95.880R$           86.369R$           
LUCROS ACUMULADOS 2.269.114          2.233.218R$      
Lucros Acumulados 2.078.892          2.133.614R$      
Lucros Exercício Atual 190.222             99.604R$           

TOTAL DO PASSIVO 21.686.333R$  25.389.934R$  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  DO EXERCÍCIO
Receitas 45.440.754R$     47.329.341R$     
(-) Impostos incidentes (5.981.782)         (7.275.306)         
(-) Desp administrativas e outras (12.917.911)       (13.355.494)       
(-) Custo Mercadorias Vendidas (25.664.161)       (26.567.483)       
(-) Despesa Financeira (1.687.009)         -                    
Receita Financeira 568.042             -                    
Outras Receitas Operacionais 493.919             -                    
Lucro líquido operacional 251.851,50        131.059             
(-) Despesa de IRPJ e CSLL (61.630)             (31.454)             
Lucro líquido do exercício 190.222           99.604R$         
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATR LÍQUIDO
Capital social no início do exercício 4.000.000R$      4.000.000R$      
Capital social no fim do exercício 4.000.000R$      4.000.000R$      
Lucro no inicio do exercicio 2.233.218          2.133.614R$      
Lucro do exercício 190.222             99.604R$           
Lucros no fim do exercicio 2.423.440          2.233.218R$      
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
Geração de caixa p/ ativ operacionais 190.222             131.059R$         
Geração de caixa p/ financiamentos (3.749.008)R$     5.914.372R$      
Geração de caixa p/ investimentos 4.820.789R$      (6.549.926)R$     
Geração de caixa no exercício 1.262.003R$      (504.495)            
Saldo Disponível no início do exercício 472.928R$         977.424R$         
Saldo Disponível no fim do exercício 1.734.932R$      472.928R$         

1.262.003R$      (504.495)            Movimentação do Disponível no exercício

PORTARIA CREMERO Nº32/2016 – PRE   Porto Velho, 14 de março de 2016.

A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o Conselheiro deste Conselho de Medicina, o funcionário Hélio Sobral
de Carvalho Júnior para ser responsável do Almoxarifado desta Autarquia, a
partir da presente data.

Cleiton Cássio Bach
Presidente

PORTARIA CREMERO Nº 33/2016 – PRE  Porto Velho, 14 de março de 2015.

A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o Conselheiro deste Conselho de Medicina, a funcionária Mara Lú-
cia de Souza Chaves para ser Fiscal de Contrato desta Autarquia, a partir da
presente data.

Cleiton Cássio Bach
Presidente

PORTARIA CREMERO Nº34 /2016 – PRE  Porto Velho, 14 de março de 2016.

 A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o Conselheiro deste Conselho de Medicina, Dr. Andrei Leonardo
Freitas de Oliveira e os funcionários Hélio Sobral de Carvalho Junior e
Geisson Rodrigues dos Santos para comporem a Comissão de Tombamento
desta Autarquia, a partir da presente data.

CLEITON CASSIO BACH
Presidente

PORTARIA CREMERO Nº. 35/2016 – PRE

Dispõe sobre nomeação da Comissão de licitação e dá outras providências.

Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, no uso
de suas atribuições legais e que lhe são conferidas pela Lei nº 3.268 de 30 de
setembro de 1957, publicada em 1º de outubro de 1957, regulamentada pelo
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, publicado em 25 de julho de 1958 e,
com anuência da Diretoria e, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, e determinações do Tribunal de Contas
da União e demais normativos do Conselho Federal de Medicina.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a Comissão de Licitação
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, a qual será composta
pelos funcionários do quadro efetetivo Hélio Sobral de Carvalho Júnior,
Jefferson Soares Passos, Geisson Rodrigues dos Santos, presidida pelo
primeiro e secretariado pelo segundo e o terceiro.

Art. 2º - O Presidente e os membros da Comissão de Licitaçaõ, poderão
atuar como Pregoeiro, e, os demais integrantes da comissão servirão como
membros da equipe de apoio, nas hipoteses de realização de licitação pela
modalidade pregão.

Parágrafo primeiro – As atribuições da Comissão de Licitação, do Prego-
eiro e da Equipe de apoio são previstas na legislação pertinente, especialmente
a Lei Federal n. 8.666/93 e a Lei 10.520/2002, incluido alterações posteriores.

Art. 3º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solida-
riamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual
divergente estiver fundamentada e registrada em Ata lavrada na reunião em que tiver
sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 4º - O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação,
aqui nomeados será de 01 (um) ano, a contar da data da publicação desta
Portaria, vedada à recondução de sua totalidade no período subseqüente.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Registra-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 01 de Abril de 2016.

Cleiton Cássio Bach
Presidente
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2014 E 31/12/2015
ATIVO 31/12/2015 31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE 15.666.691R$     15.647.616R$       

DISPONÍVEL 15.666.691R$     15.647.616R$       
Disponibilidades 2.618.310R$      3.081.383R$         
Contas a Receber 13.048.381R$     12.333.640R$       
Outros Créditos 232.593R$           

ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.845.523R$     23.311.273R$       
Outros Créditos 4.556.421R$      4.710.475R$         
INVESTIMENTOS 13.425.818R$     13.270.774R$       
Participação em Controladas 13.415.818R$     13.260.774R$       
Cotas ações Crediari 10.000R$           10.000R$             

IMOBILIZADO 5.863.283R$      5.330.023R$         
Imóveis 5.500.206R$      4.885.816R$         
Veículos 363.077R$         444.208R$           

TOTAL DO ATIVO 39.512.213R$  38.958.889R$    
PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE 12.899.479R$     12.835.980R$       

Fornecedores 11.017.022R$     12.036.628R$       
Empréstimos e Financiamentos 1.865.495R$      780.215R$           
Tributos e outros a pagar 16.961,82R$      19.136,85R$         

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 39.069R$           1.454.709R$         
Distribuição de Lucros 39.069R$           30.689R$             
Empréstimos e Financiamentos 1.424.020R$         
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS (189.000)R$        
Resultado Diferido de Imóvel (189.000)R$        

M. M. PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ 09.188.782/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS
1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M. M. PARTICIPAÇÕES S. A. é uma sociedade anônima de capitalechado,
com sede na cidade de Ariquemes - RO  e iniciou as atividades em 12/11/2007.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os
princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas na
lesgislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Direitos e obrigações - estão demonstrados pelos valores históricos;
- Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa participa
do capital de outras sociedades.
 - Impostos Federais - A empresa está no regime do Lucro Presumido e
contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente e registrado contabilmente, tendo em vista que os
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e
advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos
subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter
efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras
e me responsabilizo por todas elas (a) - Christiano Villar Londe Raposo - Presidente
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue,que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas (a) - Sandra Florentino - Contadora CRC/RO 007205/O3

Resultado Diferido de Imóvel (189.000)R$        
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.078.965R$     15.548.168R$       

CAPITAL SOCIAL 10.267.939R$     9.551.219R$         
Capital Social 10.267.939R$     9.551.219R$         
RESERVAS 14.811.026R$     5.996.949R$         
Reservas de Lucro 9.129.279R$      315.202R$           
Reservas de Capital 5.681.747R$      5.681.747R$         

LUCROS ACUMULADOS 1.683.701R$      9.120.032R$         
Lucros Acumulados 1.683.701R$      9.120.032R$         

TOTAL DO PASSIVO 39.512.213R$  38.958.889R$    
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  DO EXERCÍCIO
Receitas 2.317.117R$      2.345.638R$         
(+) Receitas Não Operacionais 27.000R$             
(-) Desp administrativas e outras (267.752)R$        (241.635)R$          
Receita Financeira 18.631R$           6.805R$               
Outras Receitas Financeiras 190.222R$         99.604R$             
Outras Receitas 264.180R$         280.798R$           
Lucro líquido operacional 2.522.398R$      2.518.211R$         
(-) Despesa de IRPJ e CSLL
Lucro líquido do exercício 2.522.398R$    2.518.211R$      
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATR LÍQUIDO
Capital social no início do exercício 9.551.219R$      9.551.219R$         
Capital social no fim do exercício 10.267.939R$     9.551.219R$         
Lucro no inicio do exercicio 9.120.032R$      7.222.572R$         
Lucro do exercício 2.522.398R$      2.518.211R$         
Lucros no fim do exercicio 10.812.979R$     9.120.032R$         
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
Geração de caixa p/ ativ operacionais 2.522.398          2.518.211R$         
Geração de caixa p/ financiamentos 1.865.495R$      2.204.235R$         
Geração de caixa p/ investimentos (4.850.966)R$     (2.377.208)R$       
Geração de caixa no exercício 463.073-R$         2.345.238            
Saldo Disponível no início do exercício 3.081.383R$      736.146R$           
Saldo Disponível no fim do exercício 2.618.310R$      3.081.383R$         
Movimentação do Disponível no exercício 463.073-R$         2.345.238            

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ELETRO J.M. S/A é uma sociedade anônima fechada, com sede e foro na
cidade de Ariquemes/RO, tendo como objeto social o comércio atacadista de
móveis e artigos de colchoaria.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios
fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas na lesgislação
societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

 - Direitos e obrigações - estão demonstrados pelos valores históricos;
 - Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa
do capital de outras sociedades.
- Impostos Federais - A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os
encargos tributários peloregime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente e registrado contabilmente, tendo em vista que os
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e
advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente
à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a
situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos
sobre seus resultados futuros.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras
e me responsabilizo por todas elas (a) - Christiano Villar Londe Raposo - Presidente

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue,que são verdadeiras e me responsabilizo por
todas elas (a) - Sandra Florentino - Contadora CRC/RO 007205/O3
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a  Administração da Centrais
Elétricas de Rondônia S.A. - CERON submete à apreciação dos senhores, o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas
de parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. Toda a documentação
relativa às contas ora apresentadas encontra-se à disposição dos Senhores
Acionistas, a qual a Diretoria Executiva sentir-se-á honrada em prestar os
esclarecimentos adicionais julgados necessários.

APRESENTAÇÃO

O ano de 2015 foi marcado pela expectativa da renovação do contrato de
concessão, prevista para ocorrer em julho de 2015 a qual foi transferida para
o ano de 2016.

A indefinição quanto á renovação ou não da concessão trouxe incerteza na
garantia para a realização de operações f inanceiras, bem como dos in-
vestimentos realizados (base de remuneração regulatória – BRR). Aliada,
ainda, ao fato das distribuidoras, desde 2012, terem convivido com um
cenário de restrição de recurso para investimentos e de baixa liquidez de
caixa para capital de giro, principalmente pela supressão do RGR, fonte de
financiamento para investimento; inviabilidade de obtenção de financiamen-
to junto aos organismos financeiros (BNDES, CEF, BND, etc); incapacidade
financeira da Eletrobras para aportes ou mesmo financiamentos com Re-
cursos Ordinários, etc.

No ambiente econômico-financeiro, a Companhia apurou prejuízo em suas
operações no encerramento do exercício de 2015 no montante de R$ 560,8
milhões, aumentando o prejuízo acumulado para R$ 1.781,9 milhões.

Os principais efeitos que levaram ao resultado negativo foram provocados
por fatores não gerenciáveis, como:

· Receita Operacional Liquida – ROL – Redução em -24,7%

A redução foi provocada pelo aumento do encargo setorial com a Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, tendo em vista que a receita de forneci-
mento de energia apresentou um crescimento de 28,8%, comparado com
exercício anterior,  enquanto as deduções com: tributos, contribuições soci-
ais e encargos setoriais sobre a receita apresentaram um crescimento de
106,5%.

Outro fator impactante na ROL foi o reconhecimento de outros componentes
financeiros apurados no reajuste tarifário, ocorrido em novembro de 2015,
cujo efeito liquido apresentado em dezembro de 2015 foi negativo em R$
151,1 milhões.

· Resultado da Análise de Recuperação dos ativos - Impairmet

 A incerteza de realização dos ativos (BRR), agravada pela conjuntura eco-
nômica de recessão ocasionou no estabelecimento de premissas mais con-
servadoras resultando em uma realização de caixa futuro negativo na ordem
de R$ 23,9 milhões.

· Resultados Financeiros:

A empresa aferiu prejuízos financeiros na ordem de R$ 365,4 milhões em
2015 contra um prejuízo de R$ 103,1 milhões em 2014. Os principais fatores
que contribuíram para o resultado foram:

a) Aumento dos encargos da Dívida com empréstimos e financiamento
com a Eletrobras de R$ 31,8 milhões, em função do aumento dos
índices de atualização e repactuação de dívida.

b) Equacionamento da cessão do contrato da Eletronorte com a Termonorte
II para esta empresa, cujo efeito de atualizações sobre o direito de
ressarcimento e das respectivas obrigações de fornecimento a pagar,
resultou no prejuízo financeiro líquido de R$ 196,0 milhões.

c) Equacionamento da divida de óleo Diesel para geração de energia
térmica, adquirida junto a Petrobras, cuja atualização do direito de
ressarcimento e das obrigações com fornecedor resultou no prejuízo
financeiro líquido de R$  47,4 milhões.
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Outros fatores econômicos financeiros e comerciais que contribuíram para a
realização do resultado de 2015 estão detalhados em tópicos inerentes, no
corpo deste relatório como: Perdas de Energia Elétrica, qualidade do fornecimen-
to de energia elétrica (indicadores de DEC/FEC) e, ainda, ausência de recursos
para realização dos investimentos e manutenção do sistema elétrico.

Apesar de todas as adversidades, a empresa aprimorou práticas de gestão com
foco na qualidade dos serviços prestados a seus consumidores e a sociedade
em geral, tais como: consolidação de serviços em sinergia técnica e comercial;
implantação da automação da rede de distribuição com investimentos em
religadores de linha; aplicação da comunicação por dados na execução dos
serviços e melhoria nos canais de atendimento.  Essas práticas contribuíram
para a empresa ser reconhecida mais uma vez como “Empresa Amiga da
Criança”, mantendo o Selo Abrinq pelos compromissos assumidos com
a infância e a adolescência. Receber o diploma Empresa Amiga da Criança,
assinado pela maior e mais antiga ONG de defesa de direitos da criança no
mundo, a Save the Children Internacional.

Recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a certificação do Instituto Internacional
de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes – INPRA, e do
PROCERT – Programa de Compromisso com a Gestão Socioambiental Responsá-
vel, lhe garantindo o “Selo Verde Chico Mendes”

E ainda, através do Prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC) da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por estar entre as seis distribui-
doras do Brasil que mais cresceram em satisfação na opinião do cliente.

Destacamos, ainda, a “Medalha Eloy Chaves” recebida da Associação Brasi-
leira de Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE), pelo 2º lugar em saúde e
segurança do trabalho, na categoria empresas predominantemente distribuido-
ras de 501 a 2000 empregados em sua força de trabalho, no ano de 2014.”

AMBIENTE ECONÔMICO DA ÁREA DE CONCESSÃO

CENÁRIOS ECONÔMICOS E PERSPECTIVAS

O Estado de Rondônia, até alguns anos, apresentava uma economia lastreada
basicamente pelo setor primário e com prevalência dos setores ligados às ativi-
dades agropecuárias, produção de carne, leite e derivados e madeireiras. Tais
setores ainda respondem significativamente pela economia do Estado. Todavia, a
partir do início da construção das duas Usinas hidrelétricas em 2008, a econômi-
ca do Estado vem sendo incrementada no segmento industrial e comercial.

Rondônia atualmente ocupa a 21ª colocação nacional em termos de Produto
Interno Bruto (PIB), representando em média 0,6% do total do Brasil e 12,07% do
PIB da Região Norte. A composição do PIB do Estado difere da nacional por ter
maior participação do setor agropecuário em detrimento da indústria.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o setor
de serviços é o mais importante, tendo um crescimento médio anual da receita
bruta de 14%, impulsionado principalmente pelas atividades imobiliárias, que cres-
ceram 94,5%; pelos serviços prestados às empresas (35,4%) e pelos serviços
prestados às famílias (20,6%). No que se refere ao número de empresas, pesso-
al ocupado e salários, a participação de Rondônia no Norte do país é de 11,6%,
8,8% e 8,1%, respectivamente. Enquanto que nacionalmente, a participação
rondoniense fica abaixo de 0,5% nos três indicadores. Esse dado é consistente
com o tamanho de população rondoniense.

Abaixo, as regiões onde há maior concentração do PIB:

O quadro abaixo apresenta a participação das principais atividades econômi-
cas no PIB de Rondônia.

Participação das atividades econômicas no PIB de Rondônia

Tipo de Atividade Participação
(%)

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 2,25%
Pecuária, inclusive o apoio à Pecuária 9,32%
Produção florestal, pesca e aquicultura 0,47%
Indústria extrativa 0,36%
Indústrias de transformação 7,08%
Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 1,81%
Construção 10,06%
Comércio, manutenção e reparação de veículos automotores e motocicletas 14,77%
Transporte, armazenagem e correio 3,49%
Serviços de alojamento e alimentação 1,87%
Serviços de informação e comunicação 0,67%
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 2,25%
Atividades imobiliárias 8,11%
Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares 4,10%
Administração, educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento públicas, defesa, seguridade social 29,02%
Educação e saúde mercantis 1,78%
Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços 1,29%
Serviços domésticos 1,29%

Total 100,00%

Fonte: IBGE – Contas Regionais.

- Dados Econômicos

· Agricultura

A safra de grãos 2015 situou Rondônia na Região Norte como o 1º produtor de
café, 2º na produção de feijão, milho e cacau, 3º maior produtor de arroz, soja
e banana e o 4º em mandioca. Em comparação com outros estados do Brasil,
Rondônia se destaca como o 3º maior produtor de cacau, 5° na produção de
café, 8º produtor de arroz. Já a mandioca, milho, soja, feijão e banana ocupa-
ram a 11ª, 13ª, 14ª, 17ª e 19ª colocação respectivamente. A tabela a seguir
demonstra a safra produzida em toneladas, com taxa de crescimento bastante
significativa em 2015:

Produção obtida por cultura e total
Principais culturas do Estado de Rondônia

2011 2012 2013 2014 2015

Arroz 168.956 131.389 125.644 134.834 123.737
Feijão 35.563 37.627 27.767 21.587 19.718
Mandioca 513.515 588.307 446.094 531.829 577.620
Milho 340.045 535.827 448.599 542.279 788.904
Soja 419.522 468.391 566.497 614.753 747.027
Banana 53.037 58.459 70.384 78.388 76.435
Café 88.119 85.444 70.506 83.647 84.672
Cacau 15.825 16.418 13.957 5.230 5.718
Total 1.634.582 1.921.862 1.769.448 2.012.547 2.423.831

2011/2010 2012/2011 2013/20122014/2013 2015/2014

-0,39 17,58 -7,93 13,74 20,44
Fonte: IBGE / GCEA-RO

SAFRA: 2012,2013, 2014 e 2015 (LSPA Setembro/2015 Sujeitos à alterações)

                                      Produção Obtida (t)

Variação (%)

Culturas

· Pecuária

O ambiente da produção pecuária rondoniense foi semelhante à de outros
estados brasileiros em busca de saídas estratégicas para contornar os fato-
res como custos dos principais insumos, logística e distribuição. O estado
ocupa o 8º lugar no ranking de abate dentro do país.

Atualmente o Estado conta com um rebanho de mais de 12 milhões de cabeças
de bovinos e bubalinos, sendo cerca de 9,1 milhões de corte e 3,6 milhões de
rebanho de leite, conforme quadro a seguir:
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Rebanho total existente
e variação % entre os rebanhos

Total Corte/Total Leite/Total Bubalinos/Total
Existente Corte Leite   Bubalinos (%) (%) (%)

2011 12.074.362 8.625.020 3.443.505 5.837 71,43 28,52 0,05
2012 12.218.638 8.520.405 3.305.820 5.830 69,73 27,06 0,05
2013 12.287.015 8.562.760 3.718.186 6.069 69,69 30,26 0,05
2014 12.744.340 8.940.683 3.803.657 6.279 70,15 29,85 0,05
2015 12.744.132 9.116.303 3.627.829 6.317 71,53 28,47 0,05
Fonte: IDARON/SEAGRI
Ano: 2015 Dados relativos a 38ª Etapa de Vacinação contra Febre Aftosa, realizada no período de 15/04/53 a 15/05/15.

Ano
Variação entre os Rebanhos Rebanho (cab)

· Principais Produtos Exportados

Em relação aos valores arrecadados referentes à exportação dos principais
produtos para mercados externos como Venezuela, Egito, Hong Kong e Rússia,
entre outros, o Estado arrecadou em 2015 cerca de US$ 917 milhões de dólares,
registrando um decréscimo de 8,35% quando comparado ao exercício anterior,
quando foram arrecadados 1 bilhão de dólares, conforme demonstrado no qua-
dro a seguir com os principais produtos exportados :

Principais Produtos Exportados Rondônia

· Potencial Logístico do Estado

O Estado de Rondônia está estrategicamente posicionado como um portal de
entrada para os demais estados da Amazônia e aos países andinos, favorecen-
do a expansão das atividades produtivas, a elevação do valor agregado da
produção e a intensificação das transações comerciais com grandes centros
consumidores do país e do mundo, especialmente, o mercado asiático e países
da Amazônia.  Como exemplo disso, tem-se a soja mato-grossense que é
embarcada no porto graneleiro de Porto Velho e exportada, via Oceano Atlântico.

· Turismo

Rondônia tem um grande potencial turístico pouco explorado. Com 1,7 mil km de
extensão, o rio Madeira é o maior afluente da margem direita do Amazonas e
margeia Porto Velho. Passear por suas águas significa navegar no meio da
floresta Amazônica, observando árvores centenárias, aves exóticas e trechos
de corredeiras. É também pelo rio Madeira que se chega ao lago do Cuniã, a 120
km da capital, uma reserva biológica com criadouro natural de peixes de água
doce, sobre a qual há frequentes revoadas de pássaros.

PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL

No exercício de 2015, em busca de melhores resultados e com foco nos objetivos
estratégicos e empresariais definidos no Plano Diretor de Negócios 2015 – 2019
da Eletrobras – Holding – esta empresa vem seguindo as diretrizes estabelecidas
em seus Planos Diretores de Negócios e Gestão (PDNG) – 2013-2017, 2014-
2018 e 2015-2019. O Plano está voltado para a Eficiência Operacional, Expansão
Sustentável, num novo Modelo de Governança e Gestão.

 Os resultados obtidos no exercício não foram melhores em função das adversi-
dades impostas para o setor, ocorridas nos últimos anos tais como: irregularida-

de nas transferências de recursos da CDE, recurso da CCC, serviço da Divida
junto a Eletrobras (RGR/RO), dívida com a Petrobras e, ausência de renovação
do contrato da concessão pelo prazo de 30 anos, afetando a oferta de garan-
tias que seriam direcionadas a tomada de recursos visando o financiamento
dos investimentos previstos no Plano de Recuperação da empresa.

Diante do novo cenário, os processos foram reestruturados, mas mantendo
o foco na Eficiência Operacional, Expansão Sustentável, num esforços de
integração e sinergia em busca de uma empresa cada vez mais focada no
seu negócio.

As principais diretrizes estratégicas do Plano, traçado para 2015-2030, estão:

· Desempenho Econômico-Financeiro Superior
· Expansão Sustentável
· Eficiência Operacional
· Excelência em Pessoas e Cultura da Excelência
· Readequação do Modelo de Negócios, Governança e Gestão

A gestão e execução das diretrizes do Plano de Negócio contemplam ações
específicas, incluindo projetos corporativos comuns a todas as EDEs, os
quais são coordenados pela diretoria específ ica e seus assistentes. A
mensuração dos resultados empresarial e organizacional é definida por indi-
cadores de desempenhos considerando as seguintes premissas:

· Completude: capacidade de representar, com a maior proximidade
possível, a situação que se pretende medir  e  de refletir os resultados
das intervenções efetuadas na gestão;

· Comparabilidade: capacidade de proporcionar medição  da situação
pretendida  ao  longo  do  tempo,  por  intermédio  de séries históricas;

· Confiabilidade: confiabilidade das fontes  dos  dados  utilizados para
o  cálculo  do  indicador,  avaliando,  principalmente,  se  a metodologia
escolhida  para  a  coleta,  processamento  e divulgação  é  transparente
e  reaplicável  por  outros  agentes, internos ou externos à empresa
(auditorias)

· Acessibilidade: facilidade de  obtenção  dos  dados,  elaboração do
indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral;

· Economicidade: razoabilidade  dos  custos  de  obtenção  do indicador
em relação aos benefícios para a melhoria da gestão.

CONTRATO DE METAS DE DESEMPENHO EMPRESARIAL – CMDE

O Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE, assinado em 30 de
dezembro de 2009, tem como objetivo promover maiores níveis de eficiência
e eficácia, de modo a obter melhores resultados empresariais, atingindo as
metas e resultados ajustados para o exercício.

As metas são definidas com base nas diretrizes estratégicas vigentes. O
Contrato encontra-se no seu Terceiro Termo Aditivo, com indicadores ajusta-
dos às mudanças ocorridas no Setor Elétrico Brasileiro, decorrente da Lei nº
12.783/2013, e contempla as seguintes diretrizes:

· reduzir gastos com PMSO em relação à Receita Operacional Líquida;
· manter a dívida líquida em níveis compatíveis com a geração de caixa

operacional;
· aumentar a rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido;
· aumentar o nível histórico de realização dos investimentos;
· aumentar o desempenho  econômico segundo padrões de mercado;
· aumentar o índice de satisfação dos consumidores;
· reduzir a Duração Equivalente de Interrupção do Cliente – DEC;
· reduzir a Frequência Equivalente de Interrupção do Cliente – FEC;
· reduzir o nível de Perdas Totais;
· reduzir a Inadimplência (INAD) dos consumidores;
· obter um nível mínimo de satisfação dos colaboradores.

As metas, indicadores operacionais e econômico-financeiros constantes
do CMDE definidos para o exercício de 2015, estão demonstrados no
quadro a seguir.

US$  F.O.B Part% Kg Líquido US$  F.O.B Part% Kg Líquido

1º Carnes desossadas de bovino congeladas 442.635.830 48,28 105.274.455 491.612.205 49,15 106.569.716
2º Soja mesmo triturada exceto para semeadura 292.576.923 31,91 762.629.214 314.031.258 31,40 608.659.512
3º Milho em grão exceto para semeadura 23.613.696 2,58 139.280.583 15.676.783 1,57 78.713.589
4º Carne desossadas de bovino, frecas ou refrigeradas 20.164.224 2,20 4.436.510 14.810.880 1,48 2.751.237
5º Outras miudezas de bovinos congeladas 19.184.867 2,09 7.265.071 18.634.843 1,86 7.183.553
6º Bexigas de estômagos de animais, exc. peixes 14.384.170 1,57 4.199.476 16.147.702 1,61 4.214.265
7º Madeira de Ipe, serrada/cortada em folhas 13.660.076 1,49 10.436.580 15.174.924 1,52 11.049.077
8º Minérios de estanho e seus concentrados 12.428.939 1,36 1.279.345 17.662.925 0 1.349.429
9º Outras madeiras perf. etc não coníferas 9.957.010 1,09 6.872.618 9.928.854 0,99 5.628.244

10º Outras madeiras serradas/cortadas em folhas 9.014.268 0,98 11.904.091 9.199.058 0 10.117.115
Subtotal 857.620.003 93,55 1.053.577.943 922.879.432 92,26 836.235.737

Outros 59.156.247 6,45 127.247.107 77.370.029 7,74 103.872.533

Total 916.776.250 100,00 1.180.825.050 1.000.249.461 100,00 940.108.270
Fonte: MDIC e SEAGRI/RO ( jan a nov 2014 e 2015)

Discriminação
2015 2014
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Indicadores e Metas do CMDE

PMSO/ROL – Embora a empresa tenha logrado êxito no controle dos gastos com
pessoal, material e serviço, frente ao estabelecido na meta, cuja previsão era de
R$ 260,9 milhões  contra um efetivo de R$ 256,6 milhões, houve uma realização
de ROL menor do que o projetado, ocorrido em função da não realização do
mercado de energia realizado no exercício, além de registro de outros compo-
nentes financeiros do reajuste tarifário anual.

Divida Liquida – Os principais fatores para o crescimento da Divida Liquida
foram: a redução da ROL e o aumento do prejuízo financeiro. Este ultimo impulsi-
onado pelo equacionamento da dívida junto a Eletronorte, aumento dos índices de
atualização dos empréstimos de f inanciamento, junto a Eletrobras, e
equacionamento da dívida da Petrobras.

Investimento Realizado – A realização de investimentos previsto para o exer-
cício foi prejudicada pela ausência de garantia para capitação de recurso em
razão da indefinição da renovação da concessão.

As metas do CMDE são desdobramento em metas empresariais em setoriais por
meio da ferramenta da qualidade denominada “Gerenciamento das Diretrizes
pela Rotina Diária”. Essa ferramenta é baseada no modelo Balanced Scorecard,
a qual estabelece aos departamentos indicadores setoriais em conformidade
com as diretrizes estratégicas da empresa que são monitorados mensalmente
para verificação do atingimento das metas pactuadas.

O Gerenciamento das Diretrizes pela Rotina Diária tem como finalidade contribuir
para o desempenho dos departamentos, em seguimento ao atendimento dos
indicadores estabelecidos no CMDE, atender as legislações da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL entre outros Órgãos, vinculando o resultado ao
Sistema de Gestão de Desempenho – SGD.

O CMDE conta, ainda, com a ferramenta Gestão Matricial de Despesa – GMD,
implantada para acompanhamento das despesas, por meio de pacotes compos-
tos por subcontas de cada rubrica do PMSO.

Por meio destas ferramentas observam-se as tendências dos resultados setoriais
e acompanhamento contínuo dos planos de ações estabelecidos pelos departa-
mentos, permitindo que medidas preventivas e corretivas sejam tomadas visan-
do o alcance dos resultados planejados, com os seguintes ganhos para a orga-
nização: Melhoria dos resultados operacionais e, consequentemente, estratégi-
cos; Melhor visão do negócio; Sinergia entre as áreas na busca de melhores
resultados para empresa; Participação das equipes no planejamento e acompa-
nhamento dos resultados; Aprendizado contínuo sobre a gestão do negócio;
Aprendizado para planejamentos futuros.

Unidade  Realizado Meta
PMSO/ROL % 30,2% 22,2%
    PMSO R$ mil 256.657 266.076
    ROL (sem Receita Construção) R$ mil 851.188 1.196.705
Dívida Líquida Índice 669,6 559,5
Prejuízo-Lucro Líquido/Patrimônio Líquido % 22,8% -4,0%
Prejuízo/Lucro Líquido R$ mil (560.837)     (11,80)
Patrimônio Líquido R$ mil (456.558)     291,40
Investimento Realizado/Aprovado % 42,0% 90,0%
   Investimento Realizado R$ mil 158.810 235.750      
   Investimento Aprovado R$ mil 378.545 261.950      
Margem % EBITDA % -19,2% 8,9%
   EBITDA Ajustado R$ mil (163.421)     107.081      
   ROL (sem Receita Construção) R$ mil 851.188 1.196.710   

IASC ANEEL % 52,2% 53,8%

DEC Horas 41,00 28,5

FEC Ocorrências 30,38 25,0

Perdas % 26,7% 16,7%
  Energia Requerida Líquida MWh 4.087.493 -
  Energia Faturada (com consumidor livre) MWh 2.994.371 -
INAD (Estoque Inad./Faturamento) % 9,3% 7,7%

Indicador
2015

Escritório de Gerenciamento de Projetos

O Escritório de Gestão de Projetos absorveu as atribuições da área de Plane-
jamento e Acompanhamento de Indicadores quando da fusão desses proces-
sos.

Enquanto Escritório de Projetos, tem por objetivo ser o centro de excelência
em Gestão de Programas e Projetos da Diretoria de Distribuição da Eletrobras
e Empresas de Distribuição Eletrobras, por meio da elaboração, manutenção,
disseminação, melhoria contínua e garantia da aplicação da metodologia de
gerenciamento de projetos (MGP).

Desde sua criação em 2012, a Maturidade em Gerenciamento de Projetos na
empresa foi medida na pesquisa realizada em 2014-2015, numa escala de 1 a
5, obteve uma nota de 2,81, contra a nota de 2,54 no ano de 2013, utilizando a
Metodologia “Darci Prado”. A partir desses resultados, a pesquisa deverá ser
realizada a cada dois anos.

No ano de 2015 se iniciou a implantação da ferramenta de gestão de projetos
(Clarity) em conjunto com a Eletrobras Holding, a qual entrará em produção no
primeiro semestre de 2016. A seguir uma síntese da carteira de projetos acom-
panhados pelo EGP-RO em 2015:

              Relatório de Monitoramento - Rondônia

AMBIENTE REGULATÓRIO DA CONCESSÃO

Renovação da Concessão

Por meio do Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015, foi regulamentada a
prorrogação das concessões, tendo a Aneel definido uma série de critérios
para a renovação, condicionando melhoria gradual nos indicadores de quali-
dade e desempenho econômico-financeiro. Aliado a isso o TCU solicitou a
Agência Reguladora critérios ainda mais rigorosos, inclusive a possibilidade
das distribuidoras perderem a concessão a qualquer momento, por deixar de
cumprir requisitos mínimos de qualidade e capacidade financeira.

Em outubro de 2015 a minuta do termo aditivo do contrato de concessão foi
aprovada pela Aneel. O processo foi encaminhado ao MME onde as concessi-
onárias foram convocadas para assinarem o Termo Aditivo no prazo de 30
dias a partir da publicação.

Porém, por meio da Medida Provisória nº 706, de 28 de dezembro de 2015, o
governo ampliou o prazo limite de 30 dias para 120 dias. Concomitantemente a
publicação da MP foi realizada a 164ª Assembleia Geral Extraordinária da
Eletrobras, tendo a União Federal retirado de pauta a discussão sobre a reno-
vação das concessões de suas seis distribuidoras, entre elas a CERON, para
melhor avaliação da matéria. Assim, o prazo limite para assinatura da conces-
são terminará no dia 26 de julho de 2016, onde deverá ocorrer uma nova
assembleia para definição sobre a prorrogação ou não das concessões das
distribuidoras, do grupo Eletrobras, inserindo esta empresa.
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Reposição Tarifária

No decorrer do exercício de 2015 ocorreram dois processos de reposicionamento
das tarifas de energia elétrica desta empresa. Um decorrente da Revisão Tarifária
Extraordinária, definido para o período de 02 de março a 29 de novembro de
2015, que foi homologado pela Resolução Homologatória - ANEEL nº 1.858/2015,
datada de 27 de fevereiro de 2015 autorizando um reajuste médio de 16,9%.

Além disso, houve o reposicionamento tarifário homologado pela Resolução
Homologatória Nº 1.987/2015, datada de 24 de novembro de 2015, que autorizou
reajuste médio de 38,41%.

· Revisão Tarifária Extraordinária

Entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, diversas distribuido-
ras solicitaram instauração de processo administrativo, junto a ANEEL, para ana-
lisar a existência de desequilíbrio econômico e financeiro de seus Contratos de
Concessão. Ao todo foram 62 concessionárias de distribuição de energia elétri-
ca que apresentaram pleito de Revisão Tarifária Extraordinária – RTE.

O pleito foi em virtude de uma série de eventos que impactaram ou iriam impactar
sobremaneira os custos das Distribuidoras, não previstos nas tarifas de energia
elétrica, tais como: os custos com Exposição Involuntária ao Mercado de  Curto
Prazo – MCP,  risco  hidrológico  dos  Contratos  de  Cota  de  Garantia  Física –
CCGF, Encargo de Serviço do Sistema, tarifa de Itaipu, preço do 14º Leilão de
Energia Existente e do 18º Leilão de Ajuste e quota de CDE do ano de 2015.

Esses eventos conduziram a um desequilíbrio econômico e financeiro do Con-
trato de Concessão de Distribuição, e que foram suficientes para motivar uma
revisão tarifária extraordinária das tarifas, com base no que prevê esses
mesmos Contratos e a Lei Geral de Concessões (Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995).

Esta empresa também solicitou a Revisão, assim, mediante definição da ANEEL e
consequente publicação da Resolução Homologatória 1.858, de 27 de fevereiro
de 2015, as tarifas praticadas em Rondônia foram reajustadas na média de
16,9% e os novos índices tiveram sua vigência entre de 02 de março a 29 de
novembro de 2015.

· Reajuste Tarifário

Os contratos de concessão firmados entre as distribuidoras de energia elétrica
e a União, por intermédio da ANEEL, estabelecem que anualmente deve ocorrer
uma atualização do valor da energia paga pelo consumidor. Essa atualização, em
função da metodologia estabelecida pela ANEEL, pode ser positiva ou negativa e
ocorre anualmente, na data de aniversário da distribuidora.

Segundo o contrato de concessão, a receita da concessionária é dividida em
duas parcelas: A e B. A parcela A, anteriormente era responsável em média por
cerca de 70% do valor da tarifa, são relacionados os custos considerados não
gerenciáveis pela distribuidora, ou seja, custos que independem de controle
direto da Empresa, tais como a energia comprada para revenda aos consumido-
res e os encargos e tributos legalmente fixados. Atualmente essa Parcela envol-
ve cerca de 80%, dado ao volume do Encargo CDE que aumentou sua participa-
ção a partir de 2014.

Na parcela B, que representa cerca de 20% do valor da tarifa, são computados
os custos chamados de gerenciáveis. São aqueles que a Empresa tem controle
direto e melhor capacidade de administrá-los, tais como custos de pessoal, cus-
tos de material e outras atividades vinculadas diretamente à operação e manu-
tenção dos serviços de distribuição, custos de depreciação e a remuneração
dos investimentos realizados pela Empresa para o atendimento do serviço.

A ANEEL, cumprindo o que reza o contrato, reposicionou em 2015 os preços das
tarifas de energia aplicadas aos consumidores atendidos por esta concessioná-
ria. O índice foi calculado pela agência e homologado mediante a Resolução
Homologatória n. 1.987 publicada no dia 24/11/2015. As tarifas foram
reposicionadas economicamente em 48,08%, e financeiramente em -9,67%, ou
seja, com o efeito financeiro negativo o valor final resultou num reajuste na ordem
de 38,41%. Para o consumidor o efeito foi de 15,52% para o segmento de alta
tensão (AT) e 12,59% para o segmento de baixa tensão (BT).

Os dois itens que fizeram a elevação das tarifas no reposicionamento foram o
custo da energia na Geração e os Encargos.

A elevação do componente “Encargo” ocorreu em função de Conta de Desen-
volvimento Energético – CDE foi da ordem de 403,41%, quando comparados
ao seu custo reconhecido na tarifa em novembro de 2014. A f igura abaixo
representa a tabela retirada da Nota Técnica da ANEEL demonstrando a acen-
tuada evolução da CDE dentro da componente Encargo.

A energia adquirida pelas distribuidoras para atender seus consumidores
cativos, pelas regras atuais, é obtida no chamado ACR - Ambiente de
Contratação Regulada – mediante leilão e posterior formalização de contrato
de suprimento. O preço médio (ACRMédio) para 2016, indicador que permite
analisar os efeitos do custo da Energia, sofreu uma elevação de 53,21%
quando comparado ao ACRMédio de 2015. O ACRMédio para 2015 foi de
192,61 R$/MWh elevando-se em 2016 para 295,10 R$/MWh. O ACR médio é
utilizado para a valoração da Geração Própria e dos Contratos Bilaterais.
Como o maior contrato que compõem o lastro contratual da empresa tem
relação bilateral, no caso o contrato com o PIE Termonorte, e tem portanto
parte de seu custo atrelado ao ACR, esse efeito é bastante significativo nos
custos de compra de energia.

Efeitos da Sobrecontratação

Em que pese à elevação dos custos tarifários para a compra de energia e
encargo CDE, o aumento das tarifas de aplicação foi suavizado pelo o efeito
financeiro negativo de -9,67%, decorrente principalmente da Sobrecontratação
de energia em 166.139,54 MWh durante o ano civil de 2014. Isso significa que
a empresa dispôs de energia excedente ao seu mercado regulado e vendeu
essa energia no mercado de curto prazo. Também foi adic ionado a
sobrecontratação o repasse da CDE/CONTA-ACR a título de Exposição
Involuntária, conforme determina os termos do inciso I do Art 4º-A do Decreto
7.891/2013. A soma desses dois valores foi decrescida nos montantes a
serem considerados na cobertura tarifária, constituindo em termos percentuais,
uma significativa redução de 9,67%.

Considerando as novas tarifas homologadas, se aplicadas ao Mercado no
momento do reposicionamento, a receita da Eletrobras Distribuição Rondônia,
conforme Nota Técnica n° 311/2015-SGT/ANEEL, a receita total formada com
os custos seria a seguinte composição:

Acrescendo os tributos estaduais e federais, que representam os custos
finais suportados pelos consumidores, a receita da distribuidora fica rateada
nas componentes e proporções conforme figura abaixo extraída da Nota
Técnica já citada.
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Passivos Regulatórios

No decorrer do exercício de 2015, em virtude de processos de fiscalizações por
monitoramento efetuado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade – SFE e de Fiscalização Econômico-Financeira da Aneel, esta Em-
presa recebeu 03 (três) Autos de Infração – AI, os quais se encontram em fase
de recursos, conforme abaixo demonstrado:

Além dos valores acima, estão em cursos outros Autos de Infração que se
encontram sob judice e um com parcelamento, sendo:

R$ mil Nº Situação 

Dez/2015 Auto 
Infração Dez/2015

AI - SFE Transgressão do indicador do Call Center R$ 1.323.243,09 048/2015 SFE Ajuizado ação na Justiça

AI - SFE Descumprimento do cronograma de desligamento para 
obras na subestação abuna

R$ 111.534,09 054/2015 SFE Aguardando parecer da ANEEL
ao recurso apresentado

AI - SFE Transgressão do indicador do Call Center R$ 594.899,22 082/2015 SFE Aguardando parecer da ANEEL
ao recurso  apresentado

Obrigação Causa

PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE E DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO - P&D

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PEE

A empresa investe anualmente, em conformidade com a Lei 9.991, de 24 de
julho de 2000, 0,5% da sua Receita Operacional Liquida em projetos de Eficiên-
cia Energética. Os programas estão voltados para a redução do consumo de
energia elétrica, através da conscientização dos vários segmentos da socie-
dade sobre a importância do uso racional de energia elétrica, enfatizando a
conservação e preservação do meio ambiente bem como sobre o uso seguro
da energia elétrica.

Em 2015 foi dando continuidade aos projetos plurianuais - Programas de Efici-
ência Energética (PEE) e de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D),
cujo dispêndio no exercício foi de R$ 1.771 mil.

Dentre os projetos relacionados à Eficiência Energética, destaca-se o Projeto
Educacional Eficiência Energética Itinerante e Programas de Pesquisa e De-
senvolvimento Tecnológico (P&D), onde destacamos os seguintes projetos:
Segurança Cibernética em Smart Metering; Smart Grid Parintins Fotovoltaico,
Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE), Identificação e Ava-
liação de Perdas Não-técnicas usando Estimação de Estados em Redes de
Média Tensão (MT) e Baixa Tensão (BT) e Técnicas de Clusterização com
Parâmetros Exógenos, para Utilização no Planejamento da Expansão.

1.  EDUCACIONAL

Projeto Educacional - Eficiência Energética Itinerante III

O projeto foi implantado em 2014, cujo objetivo é conscientizar  os (a) alunos
(a), formarem uma cultura de responsabilidade com o meio ambiente e incen-
tivar o uso racional e seguro da energia elétrica.

O público alvo são alunos das instituições de ensino do estado de Rondônia,
nas esferas públicas, federal, estadual e municipal, com capacitação dos
corpos docente e discente, contemplando a preparação pedagógica de pro-
fessores, alunos e familiares, tornando-os aptos a promoverem ações indivi-
duais e coletivas de combate ao desperdício de energia elétrica e de recursos
naturais, através de palestras ministradas de forma itinerante e lúdica.

O projeto encontra-se na sua terceira versão, que trouxe inovação ao utilizar
a metodologia do PROCEL NAS ESCOLAS “A Natureza da Paisagem”, que tem
como público alvo alunos do Ensino Fundamental, a metodologia “Energia que
Transforma”, direcionada a alunos do Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos – EJA.

As ações programadas para 2015 não obtiveram a sua totalidade executada,
em virtude da mudança ocorrido voltada para a capacitação de educadores,
formando assim um maior número de multiplicadores.

O desembolso previsto para a execução total do projeto será de R$ 3.372,04
mil, sendo que até  2015 o dispêndio foi de R$ 1.057,7 mil. O término do projeto
esta programado para abril de 2017, onde serão concluídas todas as etapas e
ações programadas.

R$ mil Nº Situação 

Dez/2015 Auto 
Infração Dez/2015

AI - SFE Transgressões das metas anuais de DEC e FEC em 2008. 
Violação de metas em 26 conjuntos.

 R$        3.366.778,38 038/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE
Não conformidades em razão dos dados e informações 
enviadas pela CERON para o cálculo de Perdas Técnicas e 
da Empresa de Referência.

 R$        1.432.555,72 054/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE Transgressões das metas de DEC e FEC em 2009 em 21 
conjuntos dos 60 listados.

 R$        6.162.706,11 089/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE
Descumprimento da Resolução Normativa 505/2001. 
Transgressão dos índices de DRP/DRC de 2008 e 2009  R$        2.157.845,13 090/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

TAC
TAC 004/2008 em razão das transgressões das metas de 
DEC/FEC de 2003, 2004 e 2006.  R$      27.517.823,86 004/2008 ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE
Transgressão de índices de INS, ICO e Iab. Resolução 
Normativa 363/2009 - Teleatendimento  R$           189.764,56 043/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE
Constatação de 29 Não Conformidades nas áreas Técnica e 
Comercial em fiscalização ocorrida em novembro de 2009.  R$        2.924.175,77 078/2010-SFE

Despacho 3633 - Diretoria 
manteve a multa. A empresa 
recorreu a Justiça

AI - SFE

Inconsistências no cálculo dos indicadores coletivos de  
DEC/FEC,  e individuais DIC/FIC. A SFE entende que a 
formula utilizada não está em conformidade com os itens 
5.4 e 5.5 do módulo 8 do PRODIST.

 R$        2.769.766,66 128/2010-SFE

Em 17/01/2012 em reunião 
de diretoria a ANEEL 
manteve a penalidade. A  
empresa recorreu a Justiça

AI - SFE Auto de infração em razão do não equacionamento das 
reposições do óleo combustível da CCC.

 R$      11.630.309,94 039/2010-SFG

Em 24/01/2012 em reunião 
de diretoria a ANEEL 
manteve a penalidade. A 
empresa recorreu a Justiça

AI - SFE
Descumprimento do disposto no item 5.4 seção 8.2 do 
módulo 8 do Prodist. (cliente fora da base do SGD, não 
apurando os indicadores).

 R$        1.561.141,71 066/2011-SFE
Multa mantida através do 
despacho 1763/12. A 
empresa recorreu a Justiça

AI - SFE Transgressão do indicador do teleatendimento ICO. 
Resolução Normativa 363/2009 -

 R$        1.388.758,73 034/2013 - SFE

Despacho 3895 - Diretoria 
manteve a multa. Empresa 
decidiu por recorrer 
judicialmente

AI - SFE Descumprimento do módulo 8 do PRODIST  R$        1.529.769,02 1007/2013 -SFE

Despacho 4132 - Diretoria 
manteve a multa. Empresa 
decidiu por recorrer 
judicialmente.

AI - SFE Transgressão de índices de INS, ICO e Iab. Resolução 
Normativa 363/2009 - Teleatendimento

 R$           725.271,53 1027/2013 SFE

Despacho 4050 - Diretoria 
manteve a multa. Empresa 
decidiu por recorrer 
judicialmente.

AI - SFE
Não cumprimento ao disposto na Resolução Normativa 
229/2006,  para incorporação de redes particulares ao ativo 
imobilizado da CERON.

 R$        5.084.746,10 1041/2013 - SFE

Despacho ANEEL 991 de 
07/04/2015 -  reduziu a 
multa para 2.542.373.05.    
Multa paga em 20/05/2015

AI - SFE Fiscalização no Centro de Operações integrados -COI R$ 1.502.471,19 008/2014 SFE
Despacho 3879/2015 
manteve a multa. A Empresa 
Recorreu a Justiça.

AI - SFE Transgressão do indicador do Call Center R$ 1.323.243,09 048/2015 SFE
Despacho 3237/2015 
manteve a multa. A empresa 
recorreu a Justiça

AI - SFE
Transgressões níveis de tensão DRP/DRC. Em 2015 foram 
pagas 7 parcelas no valor total de R$ 3.829.361. Para 2016 
ficaram 05 parcelas restantes

R$ 5.410.676,26 011/2014 SFE

Multa Parcelada. Em 2015 
foram pagas 7 parcelas no 
valor total de R$ 3.829.361. 
Para 2016 ficaram 05 
parcelas restantes

Obrigação Causa

Itens Descrição das 
Ações 

Metas % 
Previstas Realizadas Resultado 

1 
Escolas 
contempladas 312 160 51,3 

2 
Localidades 
atendidas 48 6 12,5 

3 
Diagnósticos 
energéticos 1.252 571 45,6 

4 
Educadores 
capacitados - 1.713 - 

5 
Educandos 
beneficiados 145.790 53.456 36,7 

6 Eventos sociais 100 38 38,0 
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PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO – P&D

Trata de projetos voltados para eficiência energética onde bienalmente são rea-
lizadas chamadas públicas para acolhimento de propostas de projetos de P&D.
Os projetos devem ser focados na economia e uso consciente de energia elétri-
ca em unidades consumidoras residenciais, comerciais e serviços. Os projetos
devem considerar substituição de equipamentos obsoletos por outros mais eco-
nômicos, podendo ser agregadas também ações que envolvam melhoria das
instalações, como reformam de ambientes que priorizam iluminação e ventilação
natural, contribuindo para a redução do consumo de energia. As propostas de-
vem ser enviadas por instituições de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica, onde são selecionados os projetos que atendam os critérios esta-
belecidos pela ANEEL, no tocante a originalidade, aplicabilidade, relevância e
razoabilidade dos custos.

Em 2015 foram executados os seguintes projetos:

a)   Segurança Cibernética em Smart Metering
Este projeto possuiu os seguintes objetivos:

a) Aprimorar o processo de validação dos softwares embarcados nos
sistemas de medição de energia elétrica;

b) Investigar e compreender o processo de mapeamento do código fonte
em um código objeto a ser executado no medidor;

c) Verificar a Integridade dos softwares embarcados nos medidores;
d) Criar/Avaliar cadeias de confiança para Smart Meters;
e) Realizar Projeto de um “chip” para controle metrológico;
f ) Investigar as técnicas de proteção de software para uma infraestrutura

avançada de medição.

Finalizado em 2015, teve duração de 33 (trinta e três) meses e investimento total
de R$ 1.385,9 mil.

O projeto obteve conceito excelente na avaliação final pela ANEEL, com nota 4,5
(quatro e meio), cujo reconhecimento foi por meio do Ofício 0796/2015-SPE/
ANEEL, de 30 de dezembro de 2015.

Em virtude do seu resultado e reconhecimento pelo órgão regulador, será dado
continuidade ao projeto, onde será feita uma nova contratação na forma propos-
ta pelo INMETRO, com objetivo para o desenvolvimento de um cabeça-de-série,
onde o chip desenvolvido no primeiro projeto se tornará um protótipo.

b)    Smart Grid Parintins Fotovoltaico

Dentre as diversas atividades que englobam o projeto “Smart Grid Parintins”,
estuda-se o sistema de geração fotovoltaico, com potência instalada de 120
kWp, em sistemas individuais de até 3 kWp instalado sobre telhados de 40 resi-
dências do município de Parintins, no Amazonas. Cada sistema deverá ser ligado
à rede elétrica de baixa tensão, e interligados ao sistema de medição Smart Grid.
O projeto teve início em janeiro de 2014 com investimento previsto de R$ 2.630,9
mil, cujo prazo de execução é de 44 (quarenta e quatro) meses, com termino
previsto para setembro de 2017.

c)    Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico - SIASE

O projeto foi desenvolvido sob a coordenação do Instituto Abradee da Energia,
envolvendo os agentes do setor, especialmente as distribuidoras de energia
elétrica, a ANEEL e instituições públicas, e teve como objetivo a criação de um
sistema de informações, que:

· Possibilite, para toda sociedade, a inteligibilidade da aplicação das tarifas;e

· Crie uma base de dados consistente para a aplicação de técnicas de
inteligência analítica e de mineração de dados.

Finalizado em 2015, o Projeto Estratégico teve duração de 9 (nove) meses e seu
custo total foi de aproximadamente R$ 1,7 milhão. O custo foi rateado de forma
proporcional à Receita Operacional Líquida – ROL, entre vinte distribuidoras do
setor elétrico brasileiro. O investimento da Eletrobras Distribuição Rondônia foi de
R$ 100.095 mil.

d) Identificação e Avaliação de Perdas Não-técnicas sando Estimação
de Estados em Redes de Média Tensão - MT e Baixa Tensão - BT e
Técnicas de Clusterização com Parâmetros Exógenos, para Me-
lhor Representação da Demanda Utilizada no Planejamento da Ex-
pansão do Sistema

O Projeto “Identificação e avaliação de perdas não-técnicas usando estima-
ção de estados em redes de MT e BT e técnicas de clusterização com
parâmetros exógenos, para melhor representação da demanda utilizada no
planejamento da expansão do sistema” executado USP/Enerq – FDTE e CEPEL,
tem como objetivo desenvolver metodologia e software para determinar a
carga base para estudos de planejamento da expansão do sistema de distri-
buição através da correta representação da demanda e da alocação das
perdas não técnicas de forma setorizada na rede, utilizando informações de
balanço energético realizado com dados de faturamento e medições, técni-
cas de estimação de estado, conhecimento tácito e parâmetros exógenos.

O projeto está em execução desde 2014 com duração de 24 (vinte e quatro)
meses. O seu investimento será realizado de forma cooperada entre a
Eletrobras Distribuição Rondônia e Eletrobras Distribuição Alagoas com um
investimento total de R$ 1,7 milhão, cabendo à Eletrobras Distribuição Rondônia
o valor de R$ 702.148 mil.

INVESTIMENTOS

RECURSOS APLICADOS EM INVESTIMENTOS

Apesar da suspensão da liberação de recursos dos contratos financiados
com o Fundo da RGR e também por não ter conseguido outras fontes de
recursos, em função de ausência de garantia para captação de recursos
externos, devido a indefinição da renovação da concessão, a empresa rea-
lizou no exercício de 2015 investimento do Plano de Obras na ordem de R$
158.810 mil. Os investimentos na expansão do sistema foram:

a) R$ 11.876 mil - Programa Luz Para Todos – PLPT

Trata-se de um Programa do Governo Federal iniciado em 2004, destinado ao
atendimento de energia elétrica à parcela da população existente no meio
rural brasileiro. O programa foi previsto para ser executado no período de
2004 a 2008, sendo prorrogado até 2014, por meio do Decreto nº 7.520 de 08
de julho de 2011. Para complementação do atendimento, em 31/12/2014, o
programa foi prorrogado, por meio do Decreto nº 8.387/14, até 2018.

b) R$ 64.213 milhões – Ampliação e Manutenção do Sistema de
Distribuição e Subtransmissão

Trata-se de obras projetadas para ampliação e manutenção dos Sistemas de
Distribuição e Subtransmissão de Energia Elétrica para atender a demanda
crescente do mercado de energia do Estado de Rondônia. Dentre as princi-
pais obras destacamos:

·  Projeto Energia +

Programa Corporativo das Empresas de Distribuição da Eletrobras e de Melhoria
da Qualidade dos Serviços e Redução de Perdas Elétricas, no qual a CERON
está inserida. No decorrer do exercício de 2015 foi dado prosseguimento as
ações dos projetos a serem executados com recursos do Banco Mundial:

· Digitalização de UC de MT e BT: projeto que visa a melhoria da
performance operacional e f inanceira através da digitalização das
medições de 18.777 UC’s em Média e Baixa Tensão. Em 2015 foi investido
R$ 9.440 mil;

· Telemedição de Alimentadores: Projeto que contribuirá para o
atendimento às exigências dos Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, impostos pelo Órgão
Regulador, redução de custos de operação e manutenção e de
planejamento e a melhoria do desempenho operacional e financeira. Em
2015 foi investido R$ 801 mil na aquisição de equipamentos;

· Substituição de Medidores Obsoletos e Ramais de Ligação:
Projeto de substituição de cerca de 57 mill medidores que estejam
instalados há mais de 15 anos e dos ramais de ligação desses clientes
por ramais com cabo concêntrico (para medição monofásica) ou
multiplexados (para medição polifásica), em unidades consumidoras de
Baixa Tensão cujos medidores. Minimizando também a ocorrência de
procedimentos irregulares à revelia da concessionária. O investimento
em 2015 foi de R$ 8.048 mil;

· Regularização de UC em áreas com PNT>50%: Este projeto visa à
regularização de unidades consumidoras em áreas com perdas não
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técnicas maiores do que 50%, com ampliação e melhoria de redes de
distribuição de média e baixa tensão. O Projeto também visa reduzir custos
de ressarcimento por danos elétricos ao consumidor, a melhoria dos
indicadores operacionais e redução de custos operacionais com manutenção
da rede. Em 2015 o investimento foi de R$ 4.128 mil.

· Recadastramento e cadastramento de unidades consumidoras:
Este projeto visa recadastrar aproximadamente 700 mil unidades
consumidoras ligadas e desligadas existentes na base cadastral da
Eletrobras Distribuição Rondônia, e cadastrar Unidades Consumidoras fora
da base cadastral, atendidas em média e baixa tensão, localizadas no
perímetro urbano e rural na área de concessão da empresa. Em 2015 o
esforço se deu na fase de contratação de empresa para prestar esse
serviço e a execução em campo prevista para ocorrer no primeiro trimestre
de 2016.

· Digitalização de rede e qualidade da energia: Projeto concluído em
2015 que possibilitou a instalação de bancos de capacitores, bancos de
reguladores e religadores nas redes de media tensão (13,8 kV e 34,5 kV)
no montante de R$ 9.494 mil.

· Ampliação e Manutenção da Rede de Distribuição

Na ampliação do sistema de distribuição de alta tensão em 2015, a Eletrobras
Distribuição Rondônia deu continuidade à construção de obras importantes e
fundamentais para a melhoria do atendimento energético no estado, quais
sejam:

· Subestação Triunfo Entroncamento 69/34,5/13,8 kV – 2 x 6,25 MVA;
· Subestação Itapuã 69/13,8 kV – 2 x 12,5 MVA;
· Subestação Triunfo 34,5/13,8 kV – 6,25 MVA;
· Subestação Centro 69/13,8 kV – 3 x 26 MVA;
· Subestação Ariquemes II – 69/13,8 kV – 2 x 12,5 MVA;
· Entrada de linha 69 kV na SE-Ariquemes Eletronorte;
· Entrada de linha 69 kV na SE-Areal;
· Linha de Distribuição 69 kV SE-Porto Velho / SE-Itapuã;
· Linha de Distribuição 69 kV SE-Ariquemes ELN / SE-Ariquemes II;e,
· Linha de Distribuição 34,5 kV SE-Entroncamento / SE-Triunfo.

Essas obras sofreram descontinuidade, no decorrer do exercício, em virtudes
de problemas de ordem financeira e por embargos impetrados pelos órgãos
ambientais e municipais, atinentes a traçado de linhas e faixas de servidão.

Quando da sua conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2016, as obras
acima citada dotará o sistema elétrico de Rondônia de capacidade de atendimen-
to às demandas e necessidades futuras do mercado consumidor, bem como,
propiciará a melhoria na performance dos indicadores da distribuidora.

Em novembro de 2015 foi concluída e energizado o novo sistema de 69 kV, pelas
obras a seguir, que atendeu o município de Ji Paraná e região, as quais irão
proporcionar melhoria nos indicadores de qualidade e continuidade da distribui-
dora, sendo elas:

· Subestação Ji Paraná III 69/34,5/13,8 kV 2 x 26 MVA + 1 x 12,5 MVA;
· Linha de Distribuição 69 kV SE-Ji Paraná ELN / SE-Ji Paraná III;e,
· Entrada de linha 69 kV na SE-Ji Paraná ELN.

Na ampliação do Sistema de Distribuição de Média e Baixa Tensão – SDMT/BT, em
2015, a Eletrobras Distribuição Rondônia realizou os seguintes investimentos:

· Construção de 30 km de redes de MT 34,5kV para interligação da
subestação Triunfo e desativação de Usina Térmica;

· Construção de 205 km de redes MT, 13,8 kV, e 100 km de BT 220V;
· Seccionamento de c ircuitos, com instalação de 350 novos

transformadores de 45 kVA;
· Instalação de 50 bancos de capacitores nas redes MT 13,8 kV (Projeto

energia+ BIRD);
· Instalação de 50 bancos de Reguladores de tensão nas redes MT de 13,8

e 34,5 kV (Projeto energia+ BIRD);e,
· Instalação de 80 Religadores nas redes MT de 13,8 e 34,5 kV (Projeto

energia+ BIRD).

O quadro e gráfico a seguir demonstram o histórico de recursos nos últimos
anos:

Programa de Investimento – R$ mil

Luz para Todos 4.484       59.771    36.252    42.333    40.689    110.018  92.205    108.044  44.812    1.722     11.876   
Transmissão/Distribuição 16.544      17.070    10.076    29.388    31.984    36.105    52.295    99.372    143.756  155.655 64.213   
Ativos adquiridos da ELN - - - - 114.512  - - - - - -
Infraestrutura 2.931       4.589     3.883     2.014     4.628     3.300     13.707    7.050     6.512     4.595     35.686   
Outros - 2.028     12.626    8.466     7.270     5.085     981        11.430    24.790    7.592     47.035   
TOTAL 23.959      83.458    62.837    82.201    199.083  154.508  159.188  225.896  219.870  169.564 158.810 
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COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

BALANÇO ENERGÉTICO

Em 2015, o montante de Energia Requerida para atender ao sistema de distri-
buição da Empresa foi de 4.107.511 MWh, apresentando crescimento de 3,6%
em relação à 2014.

O quadro a seguir registra a participação percentual e a taxa de crescimento
da Energia Requerida por fonte de Suprimento.

Energia Requerida Bruta (MWh)

2015/2014 2014/2013

Sistema Interligado Nacional - SIN 2.596.386 63,2 2.574.977 65,0 0,8 3,7

Geração Térmica 329.487 8,0 302.368 7,6 9,0 7,5
Geração Hídrica 1.181.637 28,8 1.086.473 27,4 8,8 6,4
    Própria 10.828 0,3 8.850 0,2 22,3 -52,6

    Outras Pequenas Centrais Hidrelétricas1.170.810 28,5 1.077.623 27,2 8,6 7,5

Total 4.107.511 100,0 3.963.819 100,0 3,6 4,7

Tx. Cresc. (%)
2015 Part% 2014 Part%

PCH Própria
0,26%

PCH Comprada
28,50%

Térmica 
Comprada

8,02%

SIN
63,21%

Estrutura da Energia Requerida
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O quadro a seguir apresenta um maior detalhamento das fontes de Suprimento:

Em 2015 duas PCH entraram em operação, sendo a Canaã em fevereiro/15 e a
PCH Cambará em abril/2015.

Consumo de Energia Elétrica

O consumo de energia elétrica no Brasil fechou 2015 com declínio de 2,1% sobre
2014, totalizando 464,7 mil gigawatts-hora (GWh). A queda foi causada principal-
mente pelo recuo do consumo das indústrias (-5,3%), em função do cenário
desfavorável ao longo do ano. O consumo residencial também registrou decrés-
cimo no ano, de 0,7%, influenciado pela alta das tarifas, registrando a maior
redução desde 2004.

O segmento comercial foi a classe que apresentou um resultado positivo no ano
de 2015 (+0,6%), muito aquém do desempenho registrado nos últimos cinco
anos.

No Estado de Rondônia, o cenário não foi diferente, o consumo de energia elétri-
ca fechou 2015 com declínio de 0,8% em relação ao ano de 2014, esse fato foi
influenciado pelo recuo de consumo na classe industrial de 18,2%. Já a classe
residencial apresentou um crescimento na ordem de 1,7%.

O consumo médio mensal por consumidor foi de 419,50 kWh e o consumo médio
por consumidor residencial foi de 277,99 kWh.

O quadro a seguir mostra o desempenho por Classe de Consumo.

2 0 15 /20 14 2 0 14 /20 13

Sistema Integrado Nacional - SIN 2.596.386 2.574.977 0,8 3,7
Térmica PIE Guascor 304.806 281.132 8,4 5,7
Térmica PIE Rovema 24.681 21.236 16,2 38,4
PCH Rio Vermelho (Própria) 10.828 8.850 22,3 -52,6
PCH Castaman 18.067 21.126 -14,5 -10,3
PCH Cassol (Sta. Luzia) 19.777 20.143 -1,8 -2,3
PCH Cabixi I 22.510 23.303 -3,4 15,8
PCH Cabixi II 16.413 18.069 -9,2 2,6
PCH Cachoeira 84.302 83.315 1,2 5,6
PCH Alta Floresta 29.437 32.750 -10,1 3,0
PCH Alto É 8.408 8.502 -1,1 -10,3
PCH Monte Belo 35.397 37.511 -5,6 12,7
PCH Rio Branco 46.194 51.029 -9,5 2,1
PCH Saldanha 36.450 41.748 -12,7 12,0
PCH Primavera 159.812 154.495 3,4 20,5
PCH Martinuv 10.003 9.986 0,2 1,7
PCH Cascata Chupinguaia 83.349 84.622 -1,5 7,8
UHE Rondon II 424.322 431.694 -1,7 1,9
PCH Ângelo Cassol 21.953 24.629 -10,9 1,4
PCH Marcol 14.607 15.156 -3,6 7,0
PCH Chupinguaia II 4.609 4.093 12,6 0,0
PCH Santa Cruz 48.955 13.366 0,0 0,0
PCH Jamari 55.933 2.085 0,0 0,0
PCH Canaã 23.278 0 0,0 0,0
PCH Cambará 7.034 0 0,0 0,0

Total 4.107.511 3.963.819 3,6 4,8

Energia Requerida Bruta por Fonte (MWh)

20142015Fonte
Tx. Cresc. (%)

Energia Anual por Classe de Consumo – MWh

2015/2014 2014/2013
Residencial 1.177.038 39,7 1.157.444 38,7 1,7 6,8
Comercial 645.799 21,8 632.376 21,1 2,1 5,7
Industrial 430.214 14,5 525.662 17,6 -18,2 5,1
Rural 304.871 10,3 285.676 9,5 6,7 8,1
Poder Público 223.951 7,5 208.490 7,0 7,4 4,7
Iluminação Pública 130.506 4,4 129.892 4,3 0,5 5,9
Serviço Público 48.695 1,6 48.549 1,6 0,3 -1,4
Próprio 5.607 0,2 3.966 0,1 41,4 9,2
Total 2.966.680 100,0 2.992.055 100,0 -0,8 6,0

Classe 2015 Part.% 2014 Part.%
Tx. Cresc.%

O Mercado Cativo é predominante nas classes de consumo Residencial e
Comercial, com 61,4% de participação.

A Classe Industrial apresentou uma expressiva redução de 18,2% em função
da crise econômica e do encerramento do contrato com a ESBR, responsável
pela construção da UHE Jirau.

Estrutura do Consumo de Energia Elétrica por Classe em 2015

Residencial
39,68%

Comercial
21,77%

Industrial
14,50%

Rural
10,28%

Poder Público
7,55%

Outras Classes
6,23%

Estrutura do Consumo 

O quadro a seguir demonstra a evolução das taxas de crescimento do merca-
do de energia nos últimos cinco anos, destacando-se o exercício de 2015
com um decréscimo atípico de -0,8%, em função da crise econômica vivenciada
pelo País (onde foi registrada uma redução de -2,15%). A taxa média de
crescimento dos últimos cinco anos que foi de 6,9% a.a. também se situou
acima da média nacional que foi de 2,3% a.a. entre 2011 e 2015.

Evolução das Taxas de Crescimento
Mercado de Energia por Classe de Consumo – MWh

2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010

Residencial 1,7 6,8 2,2 21,2 10,3
Comercial 2,1 5,7 -0,8 14,3 9,8
Industrial -18,2 5,1 9,4 5,8 9,7
Rural 6,7 8,1 6,0 8,6 10,4
Poder Público 7,4 4,7 2,0 13,3 5,4
Iluminação Pública 0,5 5,9 33,9 11,0 -1,7
Serviço Público 0,3 -1,4 -5,4 8,7 -3,4
Próprio 41,4 9,2 -6,8 5,3 -3,4

Crescimento do Mercado -0,8 6,0 4,0 14,4 8,9

Classe
Tx. Cresc.%

A análise do consumo por Município mostra que somente cinco, dos cinquenta
e dois municípios, consumiram 57,9% do consumo total em 2015, sendo que
o município de Porto Velho representou 31,7% do mercado e registrou a taxa
de crescimento de -12,5% contra 4,1% em 2014, conforme quadro a seguir:
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Consumo de Energia
Maiores Municípios – MWh

Mercado Livre

O mercado formado pelos consumidores livres, iniciou em 2012 e é composto
atualmente de 08 consumidores que em 2015, registrou um consumo de somente
27.691 MWh de energia requerida, principalmente pela retração do consumo da
Votorantim Cimentos, que tinha como clientes as Usinas de Santo Antônio e Jirau,
as quais concluíram suas fases de obras civis.

Contratos de Compra de Energia

O quadro a seguir mostra o montante de energia comprada no Ambiente de
Contratação Regulada - ACR, com suprimentos a partir de 2011 (Leilão A-3) ,
2013 (Leilão A-5) e 2014 (Leilão A-0), bem como as tarifas neles praticadas.

Compra de Energia em Leilão

Além da participação nos leilões, a Empesa manteve as compras de energia
através de contratos bilaterais em vigor à época da interligação ao SIN, segundo
as seguintes modalidades:

· Contratos de compra e venda de energia por quantidade com usinas
hidroelétricas interligadas ao SIN;

· Contratos de compra e venda de energia por disponibilidade com
Produtores Independentes de Energia - PIE para atendimento às
localidades isoladas;

· Contrato de compra e venda de energia por disponibilidade com usina
termoelétrica interligada ao SIN, em especial o contrato com a Usina
Termo Norte II – 340 MW, localizada em Porto Velho.

2015/2014 2014/2013

Porto Velho 941.342 31,7 1.075.471 35,9 -12,5 4,1
Ji-Paraná 246.308 8,3 244.500 8,2 0,7 10,0
Ariquemes 190.827 6,4 226.656 7,6 -15,8 12,9
Vilhena 170.334 5,7 159.591 5,3 6,7 2,9
Cacoal 169.732 5,7 162.623 5,4 4,4 10,4
Subtotal 1.718.543 57,9 1.868.841 62,5 -8,0 6,2
Outros Municípios 1.248.137 42,1 1.123.214 37,5 11,1 5,7

Total 2.966.680 100,0 2.992.055 100,0 -0,8 6,0

Tx. Cresc.%
2014Part% Part%Municípios 2015

Leilão  Legislação Pertinente Horizonte 
(anos) 

MWh 
Comprado no 

Horizonte

MW Médio 
no  

Horizonte

Preço Médio 
R$/ MWh

7º LEILÃO A-3 2008 Dis15T Edital nº 002/2008-ANEEL 15 757.175 5,76 128,42           

2º Leilão de P. E. 2008 -UHE Jirau Portaria MME nº 083 de 03/03/2008 30 14.991.071 57,04 74,40            

7º LEILÃO A-5 2008 Qtd30H Edital nº 003/2008-ANEEL 30 1.297.190 4,93 98,98            

7º LEILÃO A-5 2008 Dis15T Edital nº 003/2008-ANEEL 15 16.100.842 122,47 145,23           

15º LEILÃO A-5 2012 Qtd30H Edital nº 540/2012 -ANEEL 30 1.807.252 6,88 95,31            

15º LEILÃO A-5 2012 Dis20T Edital nº 540/2012 -ANEEL 20 1.212.890 6,92 87,98            

16º LEILÃO A-5 2013 QTD30 Edital nº 234/2013 - ANEEL 30 3.595.375 13,68 124,65           
16º LEILÃO A-5 2013 DIS25 Edital nº 234/2013 - ANEEL 25 3.752.008 17,13 134,66           
17º LEILÃO A-3 2013 DIS20E Edital nº 226/2013-ANEEL 20 2.999.476 17,12 124,45           
18º LEILÃO A-5 dez 2013 Qtd30H Edital nº 010/2013-ANEEL 30 5.785.710 22,02 134,14           
18º LEILÃO A-5 dez 2013 Dis25T Edital nº 010/2013-ANEEL 25 770.550 3,52 133,99           
18º LEILÃO A-5 dez 2013 Dis20ES Edital nº 010/2013-ANEEL 20 7.220.980 41,22 119,08           
13º LEE  A -1 2014 Dis5T Edital nº 005/2014-ANEEL 20 29.706 0,17 413,48           
13º LEE  A -1  2014 Qtd5H Edital nº 005/2014-ANEEL 5 18.999 0,43 270,81           
19º LEN  A-3 2014 Dis20T Edital nº 034/2014-ANEEL 5 151.770 3,47 139,05           
19º LEN  A-3 2014 Qtd30H Edital nº 034/2014-ANEEL 30 444.330 1,69 121,00           

Com o advento da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as
concessões de Geração, Transmissão e Distribuição e redução dos encargos
setoriais e, por consequência, a substituição de Contratos de Comercialização
de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR das distribuidoras, o portfólio de
compras será alterado em prol da modicidade tarifária. Assim foram alocadas
as chamadas Cotas de Garantia Física de 30 usinas hidroelétricas alocadas
entre as distribuidoras.

Através da Resolução Homologatória ANEEL 530 de 21 de dezembro de 2012,
foram alocadas cotas de energia nuclear proveniente das usinas Angra I e
Angra II aumentando o portfólio de contratos da empresa.

Em cumprimento ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas a Eletrobras
destinou cotas às distribuidoras compondo também a carteira de compra de
energia.

O quadro a seguir demostra o portfólio de compras de energia durante o ano
de 2015:

Contratos de Compra 2015 Energia ( MWh) part (%)
Leilão de Energia 473.493               11,4%
Bilateral Hídrica 385.774               9,3%
Bilateral Térmico 2.531.929           61,2%
Cotas de Garantia Física 223.983               5,4%
Cotas de Energia Nuclear 117.298               2,8%
Proinfa 72.763                 1,8%
Geração Própria 10.828                 0,3%
Bilateral Isolado 319.703               7,7%
Total 4.135.770           100%

ENERGIA ELÉTRICA TRANSPORTADA

O sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de
Rondônia é constituído por uma linha de transmissão em 230 kV, oriunda do
sistema hidrotérmico interligado da Eletronorte, partindo da UHE Samuel, com
um tronco no sentido norte atendendo à Porto Velho, com uma derivação para
Rio Branco no Acre e deste, com derivação em 138 kV para  Guajará-Mirim  e
outro, no sentido sul do Estado, atendendo aos polos Ariquemes, Ji-Paraná,
Pimenta Bueno e Vilhena com uma derivação em 138 kV, partindo de Ji-Paraná
para atendimento aos polos de Cacoal e Rolim de Moura.

Com a entrada em operação em outubro de 2009 dos dois circuitos da linha de
transmissão em 230 kV Jauru (MT)– Vilhena (circuito duplo) com 354 km de
extensão, os sistemas elétricos dos estados do Acre e Rondônia passaram a
fazer parte do Sistema Interligado Nacional – SIN.

A interligação elétrica, realizada após a emissão da Licença de Operação pelo
Ibama em 23 de outubro 2009, foi a última etapa de um processo iniciado em
2006, com a realização pela ANEEL do leilão para a outorga da concessão
para construção, operação e manutenção da linha de transmissão Jauru –
Samuel, em 230 kV, com extensão total de 947 km, da Jauru Transmissora de
Energia, ligando Mato Grosso a Rondônia.

Num trabalho coordenado, o MME, a ANEEL, o ONS e os vários agentes envol-
vidos (Eletrobrás, Eletronorte, Jauru Transmissora, Ceron, Eletroacre e
Termonorte) uniram-se em um projeto desafiador: a primeira integração de um
sistema isolado ao SIN.

Foram necessárias várias ações, envolvendo desde a troca de informações e
a disseminação de conhecimentos, estudos de planejamento da operação
elétrica e energética, até o estabelecimento de novos procedimentos operativos.

No Operador Nacional, a interconexão com o Acre e Rondônia começou a ser
analisada a partir de 2006, avaliando os benefícios e os impactos da interligação
na operação do SIN. Os estudos definiram a representação mais adequada da
topologia do sistema, bem como avaliaram as condições futuras de suprimento
energético e a necessidade de geração térmica complementar local. Em 2009,
as normas e instruções operativas foram revistas e prepararam todas as
condições para que o ONS pudesse assumir a operação dessa linha.
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Dentre os benefícios da interligação destaca-se a redução da geração termelétrica
em Rondônia, com a consequente diminuição na emissão do CO2 proveniente da
queima do óleo utilizado, bem como o aumento da confiabilidade de suprimento.

O atual estágio da interligação do Acre e Rondônia ainda não representa toda a
capacidade de transmissão prevista para a interconexão desses Estados. Como
parte do sistema ainda é alimentada por 2 circuitos radiais (de Vilhena a Rio
Branco), a geração térmica de combustível fóssil ainda será necessária até a
configuração final prevista para abril/2016 com a conclusão do 3º circuito entre
Jauru e Porto Velho e 2 circuitos Porto Velho até Rio Branco já existentes, o que
irá melhorar as condições de suprimento.

O subsistema de transmissão de 69 kV, que atendia ao polo de Vilhena, Colorado
do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Chupinguaia, por meio da Pequena Central
Hidrelétrica - PCH Cachoeira e de outras seis PCH’s, antes isolado, foi incorpora-
do ao sistema 230 kV que atende ao sul do Estado, em razão da construção da
linha Ji-Paraná/Vilhena, transformando-se em um único sistema.

SISTEMA ISOLADO

Além do sistema anterior, existem ainda vinte e seis mercados isolados, cujo
atendimento energético é feito por Produtores Independentes de Energia – PIE,
por meio de geração de energia elétrica em usinas diesel-elétricas. Esses siste-
mas atendem localidades que estão pulverizadas por toda a área de concessão
da empresa, representando um percentual de 7,9% do portfólio da energia com-
prada, conforme indicado no mapa e quadro a seguir:

Atendendo ao marco regulatório da Lei Nº 12.111/2009, de 09 de dezembro de
2009, que dispõe dos serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, que
determina que o atendimento desse mercado, na sua totalidade, deve ser proce-
dida por contratação por meio de “leilão” e, ainda, na forma da Portaria do MME Nº
600/2010, a CERON realizou leilão para contratação de potência e energia elétri-
ca de agente vendedor nos sistemas isolados na modalidade de produção inde-
pendente de energia elétrica para dois lotes de localidades.

Esse certame teve como vencedor declarado o Consórcio Novo Horizonte para
atender as localidades pertinentes ao Lote II do referido leilão. O lote I foi realiza-
do pela própria ANEEL sob Leilão 010/2015 tendo como vencedor o Consórcio
Brasio Bio Fuels Geração de Energia Rondônia – BBF RO.

Desses sistemas isolados atuais, restarão após a interligação ao SIN, prevista
para 2017, ainda 10 (dez), que permanecerão isolados por inexistência de con-
dições físicas para sua interligação. A dispersão dessas localidades está de-
monstrada no mapa a seguir:

LEGENDA

MACHADINHO
 D'OESTE

VALE DO
ANARI

CUJUBIM

BURITIS

CAMPO NOVO
DE RONDÔNIA

COSTA MARQUES

ALVORADA
D'OESTE

CONCEIÇÃO
DA GALERA CALAMA

NAZARÉ

SANTA CATARINA

SÃO CARLOS

DEMARCAÇÃO

JACI-PARANÁ

SÃO FRANCISCO

IZIDOLÂNDIA URUCUMACUÃ

ROLIM DE MOURA
DO GUAPORÉ

PEDRAS 
NEGRAS

SURPRESA

PACARANA

VISTA ALEGRE
DO ABUNÃ

EXTREMA
DE RONDÔNIA

ACRE

AMAZONAS

MATO GROSSO

   MATO
 GROSSOBOLIVIA

BOLIVIA

  USINAS TÉRMICAS - UTE’S 

MAICI

NOVA
CALIFORNIA

MAPA  DE RONDÔNIA

TRIUNFO

      UNIÃO 
BANDEIRANTES

                      USINAS TÉRMICAS 
               LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

No quadro a seguir estão demonstrados os mercados isolados na área de
concessão da Empresa, bem como o planejamento para interligação desses
mercados:

O mapa a seguir apresenta a malha de transmissão atual e futura do Estado
de Rondônia, consistindo em linhas de transmissão da Eletronorte, da Empre-
sa, de Produtores Independentes de Energia e de Transmissoras, possibili-
tando o atendimento aos cinquenta e dois municípios e  oitenta e oito distritos
e vilas, perfazendo o total de cento e quarenta localidades atendidas.

Mapa Eletrogeográfico de Rondônia

Item Mercado Isolado
Previsão de Interligação 

ao SIN

01 Distrito de Triunfo jun/16
02 Izidolândia dez/16
03 Pacarana dez/16

01 Urucumacuã dez/17
02 União Bandeirantes dez/17
03 Alvorada D'Oeste dez/17
04 Buritis dez/17
05 Campo Novo dez/17
06 Costa Marques dez/17
07 Cujubim dez/17
08 Machadinho dez/17
09 Nova Califórnia dez/17
10 São Francisco dez/17
11 Vale do Anari dez/17
12 Vila Extrema dez/17
13 Vista Alegre dez/17

01 Calama Sem previsão
02 Conceição da Galera Sem previsão
03 Demarcação Sem previsão
04 Maici Sem previsão
05 Nazaré Sem previsão
06 Santa Catarina Sem previsão
07 São Carlos Sem previsão
08 Pedras Negras Sem previsão
09 Rolim de Moura do Guaporé Sem previsão
10 Surpresa Sem previsão

MERCADOS ISOLADOS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO 

Mercados a serem interligados pelo Programa de Obras 

Mercados a serem interligados  pelo Projeto de Sub-rogação da CCC 

Mercados Isolados após 2015
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NÚMERO DE CONSUMIDORES

O número de unidades consumidoras atendidos atingiu 589.332 em dezembro
de 2015, resultando no crescimento de 1,5% em relação ao exercício anterior,
com o acréscimo de 8.473 unidades consumidoras no período. A estratificação
do Mercado e sua evolução está abaixo demonstrada por Classe de Consumo.

Número de Consumidores por classe

Residencial
71,84%

Comercial
6,65%

Industrial
0,33%

Rural
20,28% Poder Público

0,79%
Outros
0,11%

Estrutura do Nº de Consumidores

TARIFA SOCIAL

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE é um benefício criado em 20 de janeiro
de 2010 pela Lei nº 12.212, regulamentado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica- ANEEL, que concede desconto na tarifa de energia elétrica às famílias
de baixa renda. A lei estabeleceu critérios, entre eles, às das famílias estarem
inscritas no Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo per capita ou
que tenham algum componente beneficiário do Benefício de Prestação Continua-
da da Assistência Social (BPC) para recebimento do incentivo.

Em 2015, os consumidores residenciais de baixa renda beneficiados totalizaram
53.706 consumidores, correspondendo a 12,68% da Classe Residencial. A maior
participação desses consumidores está na faixa de 101 a 220 kWh. A Empresa
tem intensificado ações para identificar potenciais beneficiários, com a divulga-
ção em mídia, pelo programa de rádio Se Liga Aí, cadastramentos em feiras e
eventos, tais como o de Ação Global, Energização e Projeto Comunidade Eficien-
te, além de promover o cadastramento automático de consumidores beneficiários
do Cadastro Único para os programas sociais do governo Federal, com o cruza-
mento da base de dados da Empresa com os dados disponibilizados pelo MDS,
com o apoio da ANEEL.

Número de unidades consumidoras cadastradas na tarifa social

Faixa dez/15 Part.% dez/14 Part.% Acréscimo Tx.Cresc. % 
2014/2015 

0 - 30 4.454         8,29% 4.463         6,30% (9,0)                -0,20%

31 - 100 9.887         18,41% 12.648      17,85% (2.761)            -21,83%

101 - 220 25.792       48,02% 34.460      48,64% (8.668)            -25,15%

>221 13.573       25,27% 19.274      27,21% (5.701)            -29,58%

Total 53.706       100,00% 70.845 100,00% (17.139)         -24,19%

2015/2014 2014/2013
Residencial 423.404 71,84 415.354 71,51 8.050 1,9 3,3
Comercial 39.163 6,65 39.136 6,74 27 0,1 2,0
Industrial 1.917 0,33 1.967 0,34 -50 -2,5 -0,4
Rural 119.529 20,28 119.198 20,52 331 0,3 1,6
Poder Público 4.675 0,79 4.598 0,79 77 1,7 2,2
Iluminação Pública 281 0,05 273 0,05 8 2,9 11,0
Serviço Público 226 0,04 214 0,04 12 5,6 0,0
Próprio 137 0,02 119 0,02 18 15,1 1,7
Total 589.332 100,00 580.859 100,00 8.473 1,5 2,8

2015 Part.% Part.%Classe Acréscimo2014
Tx. Cresc. %

O decréscimo de 17.139 no número de consumidores beneficiados em relação
a 2014 ocorreu em função da mudança ocorrida nas regras estabelecidas na
Resolução Normativa ANEEL Nº 472/2012. Devido a isso foram identificados
os cadastros de consumidores que se encontravam incompatíveis com as
novas regras estabelecidas. Os consumidores contemplados pela medida fo-
ram comunicados a comparecerem aos Centros de Referencia de Assistência
Social, para atualização de seus dados cadastrais junto ao Cadastro Único
dos Programas Sociais do Governo Federal, conforme regras estabelecidas
pela ANEEL, para que obtenha direito ao benefício.

RECEITA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

A receita contabilizada decorrente do fornecimento de energia elétrica incluin-
do o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS atingiu o
valor de R$ 1.654.275, valor 28,8% maior quando comparado ao exercício de
2014, conforme quadro a seguir, por Classe de Consumo:

Receita de Energia Elétrica por Classe

Esse acréscimo se deu em função do Reajuste Extraordinário de Tarifa – RTE
ocorrido em março e a aplicação das Bandeiras Tarifár ias, além do
reposicionamento tarifário ocorrido em novembro de 2015.

FATURAMENTO x ARRECADAÇÃO

O quadro a seguir apresenta a evolução mensal do Faturamento e da
Arrecadação, registrando em 2015 as taxas de crescimento de 29,96% e -
25,07%, respectivamente.

Taxa de Arrecadação Financeira - TAF

O comportamento da Taxa de Arrecadação Financeira - TAF (percentual dos
valores arrecadados em relação aos valores faturados) está abaixo
apresentado.

Faturamento Arrecadação Faturamento Arrecadação Faturamento Arrecadação
2015/2014 2015/2014

Jan 110.138 109.617 106.217 96.493 3,69 13,60

Fev 101.388 95.135 97.909 89.463 3,55 6,34

Mar 127.028 115.957 102.296 94.551 24,18 22,64

Abr 141.004 118.692 109.715 98.367 28,52 20,66

Mai 136.448 124.041 102.733 102.334 32,82 21,21

Jun 145.116 127.860 104.380 97.723 39,03 30,84

Jul 145.343 147.266 105.416 108.340 37,87 35,93

Ago 151.928 137.439 110.022 100.045 38,09 37,38

Set 157.092 139.853 114.762 123.550 36,88 13,19

Out 156.258 140.489 118.988 112.884 31,32 24,45

Nov 148.875 150.602 114.963 108.351 29,50 39,00

Dez 165.883 149.830 110.338 112.612 50,34 33,05

Total 1.686.501 1.556.781 1.297.740 1.244.713 29,96 25,07

20142015

R$ mil R$ mil

TX. Cres %

R$ mil Part% R$ mil Part% 2015/2014 2014/2013
Residencial 662.760 40,1 567.932 44,2 16,7 18,8
Industrial 185.760 11,2 187.641 14,6 -1,0 10,4
Comercial 348.372 21,1 299.059 23,3 16,5 13,5
Rural 110.623 6,7 92.144 7,2 20,1 23,4
Poder Público 117.333 7,1 89.203 6,9 31,5 4,1
Iluminação Pública 36.290 2,2 35.229 2,7 3,0 19,2
Serviço Público 13.180 0,8 15.115 1,2 -12,8 6,5
Consumo Próprio 3.128 0,2 1.910 0,1 63,8 7,7
Outros  (*) 176.829 10,7 -3.816 -0,3 - 268,0
Total 1.654.275 100,0 1.284.417 100,0 28,8 15,1
(*) Receita não faturada e Bandeira Tarifária

Tx. Cresc. (%)
Classe

20142015

2015 2014

Faturamento Bruto 12 meses (R$ mil - sem parcelamento) 1.657.937 1.297.740
Arrecadação Total (R$ mil) 1.556.781 1.248.787
TAF (%) 93,9% 96,2%
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O gráfico a seguir monstra a evolução mensal da Arrecadação sobre o Faturamento
durante o exercício de 2015:

- Perfil da Arrecadação

A média de pagamento até a data de vencimento da fatura decresceu em 2015
para 47,75%, contra 49,95% em 2014. Após o vencimento da fatura, período de
1 a 30 dias, essa média foi de 29,78%, conforme demonstrado a seguir:

Arrecadação por Idade
Média 2015

Pago até o
Vencimento 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de 360 

2015 47,75% 29,78% 16,01% 3,66% 1,72% 0,40% 0,69%

2014 49,95% 29,57% 13,88% 3,74% 1,88% 0,58% 0,50%

2013 48,01% 30,03% 13,84% 4,15% 2,56% 1,04% 0,48%

Ano
Dias

INADIMPLÊNCIA

A Inadimplência Ativa, entendida como o estoque acumulado dos créditos junto
aos consumidores atingiu o montante R$ 157.283 mil, conforme estratificação
abaixo, onde se verifica um acréscimo de 6,2% em relação ao exercício de 2014.

Inadimplência por Classe

2015 Part.(%) 2014 Part.(%) 2015/2014 2014/2013
Residencial 69.843 44,4 54.838 37,0 27,4 -6,5
Industrial 14.432 9,2 22.247 15,0 -35,1 19,3
Comercial 22.881 14,5 19.557 13,2 17,0 -1,7
Rural 12.036 7,7 9.411 6,4 27,9 -4,7
Poder Púb. Municipal 9.275 5,9 7.144 4,8 29,8 -5,5
Poder Púb. Estadual 1.225 0,8 3.262 2,2 -62,4 46,5
Poder Púb. Federal 874 0,6 4.170 2,8 -79,0 -2,3
Iluminação Pública 11.482 7,3 9.068 6,1 26,6 31,6
Serviço Público 10.273 6,5 18.283 12,3 -43,8 -25,6
Consumo Próprio 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Livre 8 0,0 0 0,0 0,0 0,0
PIE 4.955 3,2 59 0,0 8.251,3 0,0
Total 157.283 100,0 148.039 100,0 6,2 -3,1

Valor Nominal do Débito
 (R$ mil) Evolução (%)

Classes

Atribui-se esse acréscimo à:

·   Realinhamento das Tarifas, conjugado com a queda da atividade econômica
influenciaram de forma expressiva os níveis de adimplência das Classes
Residencial, Comercial e Rural;

· Redução dos recursos dos Municípios implicou na elevação da inadimplência
das classes Poder Público Municipal-PPM e da Iluminação Pública-

· Volume de operações de suspensão do fornecimento pelo atraso no
pagamento aquém do necessário, em especial na zona rural, pelas restrições
orçamentárias (103 mil operações previstas X 83 mil operações realizadas);

· Inadimplência dos Produtores Independentes de Energia por questões de
discussões de valores e da incidência de ICMS nas faturas

· Inadimplência da CAERD resultando numa TAF para a Classe Serviços
Públicos de apenas 50%;

Apesar das adversidades enfrentadas em 2015, o indicador da Inadimplência
Ativa - INAD apresentou melhora em relação a 2014, tendo em vista a
implementação de ações de cobrança judicial e administrativa, o que propiciou a
transferências para a reserva de vários créditos.

Índice de Inadimplência - INAD

2015 2014
Faturamento Bruto 12 meses (R$ mil) 1.686.501 1.321.239

Débito vencido (R$ mil) 157.283 148.039
INAD (%) 9,3% 11,2%

Registra-se que em função das ações de cobrança, impostas por esta
empresa, vários consumidores buscaram amparo na justiça, impedindo da
empresa suspender o fornecimento de energia elétrica.

O quadro a seguir demonstra em dezembro de 2015 o total de débitos pendentes
amparados por decisões liminares da Justiça.

Faturas Pendentes com Processo

O valor do débito com impedimento de cobrança totalizou R$ 22,679 mil,
representando 14,4% do valor total da Inadimplência. A maior participação é
da classe Serviço Público com 37,6%, seguida da classe Residencial com
19,4%.

Por conta da liminar esta empresa está impedida de proceder qualquer ação
de cobrança, tais como: inserção na Serasa, no CADIN. Além de não poder
suspender o fornecimento de energia elétrica.

Destaca-se que os débitos da classe privada, que trata de créditos por
recuperação de consumo, em função de autuações por irregularidade na
medição, para os quais o entendimento do judiciário é de que a cobrança não
encontram respaldo legal, diante da inadequação do processo de aferição
dos medidores.

Outro débito de maior relevância destaca-se o da Companhia de Águas e
Esgoto de Rondônia – CAERD, cujo equacionamento vem sendo buscado
junto ao Governo Estadual.

Para os demais débitos a Empresa manteve um conjunto de ações para redução
da Inadimplência, conforme descritos a seguir:

· Inserção no CADIN de 35 Municípios (29 inseridos em 2015 e 6 em 2014),
com um débito total de R$ 2,977 milhões. Desse total, 25 pagaram/
parcelaram, totalizando o valor de R$ 2,055 milhões; além dos Municípios,
houve a inclusão no CADIN de 02 órgãos do Poder Público Federal –
valor R$ 112 mil e 01 do Serviço Público R$ 168 mil (SAAE), dos quais
foram pagos R$ R$ 87,4 mil e R$ 35 mil, respectivamente.

· Cobrança da inadimplência da classe privada através da realização de
541.218 inserções de consumidores na SERASA no valor total de R$
211,6 milhões. Com essa ação foi possível arrecadar/parcelar R$ 181,2
milhões;

· Realização de Campanha para pagamento à vista em condições especiais,
para as classes Residencial, Industrial, Comercial e Rural, iniciada em
dezembro de 2015, com dispensa de 100% dos juros de mora e multa,
mantida a correção monetária, bem como, descontos de 50% nos juros
e multas para pagamentos parcelados, quando foram negociados R$ 3,7
milhões e já recebidos R$ 1.231 milhões.

Quantidade Total Com Processo Part. (%) Part. (%)
UC R$ mil R$ mil Processo/Total

Residencial 1.958 69.843 4.394 19,4 6,3
Industrial 53 14.432 2.655 11,7 18,4
Comercial 280 22.881 3.886 17,1 17,0
Rural 100 12.036 244 1,1 2,0
Poder Púb. Municipal 54 9.275 1.968 8,7 21,2
Poder Púb. Estadual 6 1.225 42 0,2 3,4
Poder Púb. Federal 2 874 11 0,0 1,2
Iluminação Pública 3 11.482 14 0,1 0,1
Serviço Público 141 10.273 8.524 37,6 83,0
LIVRE - 8 0 0,0 0,0
PIE 1 4.955 942 4,2 19,0
Total 2.598 157.283 22.679 100,0 14,4

Débito 
Classes
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DESEMPENHO OPERACIONAL

QUALIDADE DO FORNECIMENTO

O indicador de qualidade de fornecimento de energia DEC - Duração Equivalente
de Interrupção por Consumidor, que mede o período de tempo médio em que o
consumidor permaneceu sem energia elétrica, fechou o ano de 2015 com 41,00
horas, estando acima da meta regulatória que era de 24,72 horas.

Quanto ao FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor, que
mede a quantidade média de vezes em que o consumidor teve a energia interrom-
pida, fechou o ano de 2015 com uma frequência de 30,38 vezes no ano, estando
acima da meta que era de 21,20 vezes no ano.

Além desses indicadores, a evolução do TMA - Tempo Médio de Atendimento ao
Consumidor registrou 290,40 minutos em 2015, que é o tempo médio para atender
uma reclamação dos consumidores, isso considerando área rural e urbana.

No quadro a seguir, registra-se o historico dos indicadores de qualidade da
CERON nos últimos cinco anos.

Algumas ações foram desencadeadas durante o exercício de 2015, pelas áreas
de Operação, Serviços e Manutenção para melhoria dos números:

· Manutenção de Linhas de Subtransmissão de 69 e 138 kV;
· Analise de óleo mineral dos transformadores das subestações de força;
· Automação da Subestação Morumbi 69/13,8 kV;
· Implantação do Sistema de Despacho Móvel – SDM;
· Ativação dos sistema do sistema de rádio nas localidades Cacoal, Colorado

D’Oeste, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e
São Francisco;

· Estudo de proteção do Sistema Elétrico de Rondônia incluindo, Chaves
Fusíveis, Religadores, Regulador de Tensão e Reles;

· Repotenciamento da SE Jaru 69/13,8 kV;
· Repotenciamento da SE Vilhena 69/13,8 kV;
· Repotenciamento da SE Corumbiara 34,5/13,8 kV;
· Instalação de chaves religadores de 03 operações.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO

- Ouvidoria

No exercício de 2015 foram registrados 3.377 processos de ouvidoria, dos quais
721 foram enviados através do Sistema Geral de Ouvidoria - SGO/ANEEL e 2.656
através da Ouvidoria da Eletrobras Rondônia (incluindo as denúncias), apresen-
tando uma equiparação ao número de registros no exercício anterior.

O quadro a seguir mostra a evolução desses processos:

2011 2012 2013 2014 2015
ANEEL 326 666 401 538 721
CERON 3.331 4.784 3.638 3.526 2.656
Total 3.657 5.450 4.039 4.064 3.377

As principais reclamações registradas em 2015, incluindo as denúncias, foram
sobre Interrupção do Fornecimento (12%); Denúncias (28%); Serviços fora de
prazo (9%).
Foram registradas 634 Denúncias por consumo irregular de energia. Destas,
58% eram procedentes, para as quais foram abertos processos de fiscalização
e recuperação de consumo.

CMDE ANEEL

DEC (horas) 38,48 31,40 38,90 28,95 41,00 28,50 24,72
FEC (nº vezes) 28,90 26,00 32,50 24,61 30,38 25,00 21,20
TMA (minutos) 325,7 292,0 286,4 258,2 290,4 -            -

2013
Meta 2015

20142011 2012 2015Indicadores

O quadro a seguir apresenta a evolução do atendimento (acessos à Ouvidoria)
nos últimos cinco anos:

2011 2012 2013 2014 2015

Total de atendimentos 24.520 34.275 32.156 18.371 10.441
Atendimentos que originaram processos 3.657 5.450 3.638 4.064 2.656
Média diária de atendimentos 92,88 129,83 121,80 69,59 39,55

A implantação do tele atendimento próprio da ouvidoria, por meio do número
0800 647 7992, facilitou o acesso dos consumidores. Com isso, a EDE-RO
atende com mais eficiência e de forma mais satisfatória os seus consumido-
res. Além do teleatendimento, a Empresa disponibiliza outros canais de aces-
so, tais como:

· Site da Eletrobras Rondônia – Sistema SOU –
www.eletrobrasrondonia.com;

· Atendimento Presencial – Ouvidoria;
· Site ANEEL – Sistema SGO – 167;
· Correspondência.
· Acesso à informação
· Canal de denúncia

-  Índice de Satisfação do Consumidor

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL realiza anualmente a pesquisa
de Satisfação do Consumidor, a qual tem como objetivo avaliar, a partir da
percepção dos usuários, o grau de satisfação com as concessionárias
distribuidoras de energia elétrica do país.

Em 2015, o resultado da pesquisa foi de 52,15%, menor em relação ao ano
anterior.

A ANEEL esclareceu que a pesquisa realizada em 2011 não teve os resultados
divulgados em decorrência da não validação da etapa de campo.

- Atendimento Telefônico (Call Center)

Em atendimento a Resolução Normativa da ANEEL nº 57/2006, atualizada pela
Nº 414/2010, a CERON implantou a central de atendimento onde, por meio do
telefone 0800 647 0120, recebe chamadas dos consumidores de todo o Esta-
do de Rondônia. Atualmente, o serviço dispõe de dois Centros de
Teleatendimento, um em Porto Velho com trinta pontos de atendimentos (PA) e
outro em Brasília/DF, com trinta e três PA’s.

Em 2015 foram recebidas 630.241 ligações, registrando um aumento, em 14%
em relação a 2014.

Atendimento ao Consumidor 2011 2012 2013 2014 2015

Total de ligações  atendidas (call center) 643.826 716.335 603.208 539.881 630.241
Reclamações em relação ao total de 
ligações atendidas (%) 24% 38% 18% 49% 23%

Tempo médio de espera até o início de 
atendimento (min) 0,33 0,60 0,76 0,34 0,31

Tempo médio de atendimento (min) 3,03 3,15 3,35 2,54 2,33

http://www.eletrobrasrondonia.com;
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- Atendimento Presencial

A Empresa possui 58 lojas de atendimento, espalhadas em 52 municípios e 06
distritos. Em 2015 foram atendidos 320.000 consumidores, havendo um aumento,
na ordem de 12,5%, em relação a 2014 quando foram feitos 280.000 atendimentos.

-  Atendimento On-line

Para maior comodidade do nosso cliente, a empresa dispõe também de atendi-
mento on-line, onde por meio da internet sitio (www.eletrobrasrondonia.com), o
consumidor pode solicitar serviços e retirar segunda via de contas de energia
elétrica. A facilidade que o consumidor tem em  retirar a segunda via de sua fatura
utilizando apenas o número do código da sua unidade consumidora, pelo canal
“código de barras para pagamento”, tem aumentado a procura por esse atendi-
mento, conforme mostra o quadro a seguir.

- Autoatendimento - TAS

A Empresa dispõe, em 27 lojas, de Terminais de Auto Serviço (TAS) onde os
consumidores podem retirar sua fatura de energia elétrica para efetivar o paga-
mento. A ferramenta foi implantada em 2011 e já foram emitidas mais de 3.100.000
faturas.

Essa ferramenta tem se mostrado relevante para o processo de arrecadação,
haja vista que as faturas extraídas pelos terminais são efetivamente pagas. No
exercício de 2015 foram emitidas 832.735 faturas pelo canal. Desde sua implan-
tação em 2010 este canal representa para a EDRO em termos de PMSO uma
economia aproximada de R$ 5,0 milhões.

Em 2015 foi concluída a nova versão para o TAS, e está em fase de implantação
em todos os postos de atendimento. O consumidor poderá fazer sua pesquisa
tanto pelo número da unidade consumidora, como pelo CPF ou CNPJ, permitindo
melhor monitoramento desse atendimento, além de retirar sua segunda via de
forma agrupada.

PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA

O montante de perdas de energia foi de 1.093.040 MWh, correspondendo a
26,74% de toda Energia Requerida Líquida. As principais causas de perdas de
energia continuam sendo a fraude de energia, ligações clandestinas e as Perdas
Técnicas.

A evolução mensal anualizada do índice de perdas em 2015 é demonstrada no
gráfico a seguir.

Evolução da Perda Total (MWh e %) nos últimos cinco anos.

A Empresa realizou em 2015 inspeções em mais de 118 mil unidades consumi-
doras, sendo regularizadas aproximadamente 53 mil, encontradas com irre-
gularidades ou falha na medição, agregando cerca de 60.000 MWh.

Dentre os fatores que impactaram no aumento das perdas em 2015 descata-se:

· Energia Recuperada cerca de 27.104 MWh deixou de ser faturado em
virtude de processo judicial, impetrada por em duas ações Civil Pública
onde se discute a legalidade na elaboração do laudo de aferição. Em
razão disso 13.042 processos de recuperação de energia em encontram-
se suspensos, aguardando definição judicial.

· No exercício, apenas faturamos 13.902 MWh de Energia Recuperada,
frente a 35.837 MWh faturados em 2014.

· Para solução do problema está em negociação, com o Estado de Rondônia,
a implantação do laboratório para aferição e elaboração de laudo, pelo
órgão IPEM – Instituto de Peso e Medida. O início desse serviço esta
previsto para final de março de 2016;

· Aumento das áreas de invasões na Região Norte do Estado.  Cerca de
4.700 novas ligações clandestinas foram identificadas em 2015. Esse
número contribuiu significativamente para o aumento das Perdas Não
Técnicas. O problema é agravado pela falta de regularização fundiária,
que dificulta o programa de expansão de rede nessas áreas; e,

· Aumento de auto religação de consumidores desligados por falta de
pagamento em cerca de 21.000 unidades consumidoras.

Com relação a Perdas Técnicas o fator que contribuiu para a não redução
do índice foi o atraso na conclusão das Obras de melhoria do sistema, que
estavam previstas para 2015.

DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

CONVERGÊNCIA DOS PADRÕES INTERNACIONAIS

As Demonstrações Financeiras apresentadas pela CERON estão em con-
formidade com o padrão contábil estabelecido pelo International Accounting
Standards Board – IASB (conhecido como IFRS) baseado na Lei n° 11.638/
07 e consubstanciado com a Instrução CVM nº 457, de 13 de julho de 2007,
que determina a aplicação desta prática contábil a partir do exercício soci-
al de 2010.

A CERON elaborou suas Demonstrações Financeiras de acordo com o pro-
nunciamento, Estrutura Conceitual – CPC 00 o qual estabelece, dentre outros
conceitos, as bases para reconhecimento de ativos, passivos, receitas e
despesas.

DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

O Desempenho Econômico e Financeiro do exercício de 2015 apresentou um
desequilíbrio comparado com 2014. Onde trataremos as rubricas que mais
impactaram no resultado do exercício, demonstrado no resumo gerencial
abaixo:

2011 2012 2013 2014 2015
Energia Requerida Bruta (MWh) 3.303.389 3.581.714 3.784.801 3.963.819 4.107.511
Consumo Interno (MWh) 20.207 18.656 18.246 17.837 20.018
Consumidor Livre (MWh) - 36.759 41.758 36.759 27.691
Energia Requerida Líquida (MWh) 3.283.182 3.563.058 3.766.555 3.945.982 4.087.493
Consumo (Energia Faturada) (MWh) 2.371.129 2.713.082 2.821.857 2.992.056 2.966.680
Perdas de Energia (MWh) 912.053 813.217 902.940 917.167 1.093.122

Índice de Perdas (%) 27,78 22,82 23,97 23,24 26,74

http://www.eletrobrasrondonia.com),


Porto Velho, 15.04.2016DOE  N° 69 75

· Lucro/Prejuízo Líquido

As Demonstrações Financeiras da CERON apresenta um prejuízo líquido em
2015 em R$ 560,9 milhões contra lucro líquido de R$ 292,6 milhões em 2014. Este
resultado deve-se principalmente aos fatos a seguir elencados:

· Atualização da Dívida junto a Eletronorte referente à Termonorte, cujo
efeito líquido foi de despesa financeira de R$ 196,0 milhões;

· Atualização da divida de óleo Diesel para geração de energia térmica,
adquirida junto a Petrobras, cuja atualização do direito de ressarcimento e
das obrigações com fornecedor resultou no prejuízo financeiro líquido de
R$  47,4 milhões;

· Atualização dos Contratos de RO, tendo em vista a repactuação de serviço
da dívida onde apresentamos R$ 95,6 milhões em 2015 contra R$ 63,9
milhões em 2014.

· Receita Operacional Líquida

A receita operacional liquida, sem receita de construção, reduziu 21,5 %, em
2015, passando de R$ 1.146,8 milhões em 2014 para R$ 899,7 milhões em 2015,
em decorrência, principalmente, do resultado do Reajuste Tarifário consolidado
em novembro de 2015, cujo impacto liquido da CVA ficou negativo em R$ 151,2
milhões.

· Despesas Operacionais sem receita de construção

No exercício de 2015 o total das despesas operacionais, sem o custo de cons-
trução, atingiu um montante de R$ 1.106,1 milhões, contra R$ R$ 729, 2 milhões
em 2014, representando um aumento de 51,69%. As principais rubricas que
contribuíram para este aumento foram:

· PMSO – Não houve variação significativa, tendo em vista que o percentual
de crescimento representou apenas um percentual de 0,9% no total dos
gastos.

R$ Milhões

Demonstrativo de Resultado 2015 2014 Δ %
Rec Líq (ROL) s/ Rec Construção 851,2 1.143,1 -25,5%
Despesa Operac s/Custo Construção (1.106,1) (729,2) 51,7%
PMSO                   (295,3) (292,6) 0,9%

Pessoal (125,2) (122,2) 2,4%
Material (4,7) (4,6) 2,8%
Serviço de Terceiros (123,5) (124,2) -0,6%
Outros (41,9) (41,5) 0,9%

Compra Energia (718,0) (343,5) 109,0%
Combustível (1.024,1) (1.258,0) -18,6%
Fornecimento Termonorte/Guascor/Rovema (468,0) (465,2) 0,6%
CCC e Despacho 2.180/2013 960,6 1.982,2 -51,5%
Energia Elétrica p/Revenda (169,6) (599,1) -71,7%
Encargos de Uso do Sistema (16,9) (14,7) 15,5%
Repasse Conta ACR 0,0 11,3 -100,0%

Depreciação e Amortização (36,2) (34,2) 5,8%
Provisões Operacionais (31,4) (58,4) -46,3%
Taxa de Fiscalização (1,3) (0,6) 135,3%
Teste de Impairment (23,9) 0,0 #DIV/0!

Resultado Operacional (254,9) 413,9 -161,6%
EBITDA (322,5) 321,3 -200,3%
Resultado Financeiro (365,4) (103,1) 254,5%

 Resultado antes da Lei 12.783/13 (620,3) 310,8 -299,6%
Valor Novo de Reposição - VNR 48,5 3,7 1210,8%

Resultado Antes do IR e CSLL (571,8) 314,5 -281,8%
IR / CSLL 10,9 (21,9) -149,9%

Lucro (Prejuízo) Líquido (560,9) 292,6 -291,7%

· Compra de Energia – Foi impactada pela redução das recuperações
de despesas por conta dos direitos de ressarcimento junto à CCC,
tendo em vista a aplicação do fator de corte que está sendo aplicado à
partir de janeiro de 2015 e que em 2014 a recuperação de despesas por
reconhecimento de direitos junto ao fundo CCC foi muito maior tendo em
vista a anuência ao contrato da Companhia com a Eletronorte e devido
a recuperação de tributos passiveis de reembolso de acordo com a Lei
12.111/2009, relativo ao período de agosto de 2009 a dezembro de
2013.

· EBTIDA - resultado operacional sem provisões e depreciação,
apresentou um resultado negativo em 2015 em R$ 274,0 milhões contra
um efeito positivo de R$ 325,0  milhões em 2014, onde os principais
efeitos que contribuíram para este resultado negativo na comparação
estão detalhados no quadro acima, os quais enumeramos em
recebimento de Sobrecontratação da Termonorte em R$ 130,3 milhões
e recebimento de R$ 491,7 milhões de reembolso com base no  Despacho
2.180/2013 – Termonorte que foi calculado via mecanismo auxiliar de
cálculo (MAC), visando transferir da ELETRONORTE para a CERON os
encargos de serviços de sistema devidos por razão de segurança
energética ou ultrapassagem da CAR, pagos em dezembro de 2012,
janeiro de 2013 e abril a julho de 2013.

· Resultado Financeiro

As receitas e despesas f inanceiras registradas no exercício de 2015
resultaram em um prejuízo financeiro de R$ 365,4 milhões contra um resul-
tado em 2014, com déficit em R$ 103,1 milhões. Esta variação ocorreu
principalmente pela atualização das dívidas junto ao fornecedor de com-
bustível cujo total foi de R$ 252,8 milhões e contrato com a Eletronorte
referente à  divida junto a Termonorte cujo efeito Líquido no Resultado foi
de R$ 196,0 milhões, considerando também  a atualização do ativo corres-
pondente dos créditos junto à CCC.

GESTÃO FINANCEIRA

POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DA DÍVIDA

No exercício de 2015, os recursos para os investimentos em ampliação e
melhoria dos sistemas de distribuição urbana e rural, sofreram descontinuidade
nos repasses, levando a empresa a custear os investimentos contratados,
com recursos próprios. Para o equilíbrio da concessão a Empresa obteve
subsídios para operação com energia na Câmara de Comercialização de Ener-
gia Elétrica-CCEE, cobertura de déficit operacional, Banco Mundial – Energia+
e o repasse do CDE, para a quinta etapa do Programa Luz para Todos - PLPT.
Também foi feita a contratação de empréstimo para liquidação de empréstimos
de curto prazo, quitação do serviço da dívida de RGR e cobertura de déficit
operacional.

· Estrutura do Capital

O quadro a seguir demonstra que o Patrimônio Líquido sofreu um aumento no
prejuízo acumulado, tendo em vista o resultado negativo apresentado no
exercício em R$ 560,8 milhões.

Abaixo detalhamento de abertura de capital em reais mil:

Capital Social
Outros 

Resultados 
Abrangentes

Lucros 
(Prejuízos) 
Acumulados

Total

Em 31 de dezembro de 2013 1.325.124   -              (1.513.778) (188.654)
Lucro do Exercício -               -              292.720        292.720     

Em 31 de dezembro de 2014 1.325.124   -              (1.221.058) 104.066    
Ganho atuarial com benefício pós-emprego -               213             -                213            
Prejuízo do Exercício -               -              (560.837) (560.837)
Em 31 de dezembro de 2015 1.325.124   213             (1.781.895) (456.558)

· Endividamento

A dívida desta Empresa é totalmente em moeda nacional, celebrada através
de contratos de empréstimos e financiamentos firmados com a Eletrobras.
Este fato minimiza o risco financeiro material para a Empresa.
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Os saldos dos contratos de empréstimos e financiamentos junto à Eletrobras
passaram de R$ 692,1 milhões em 2014 para R$ 734, 7 milhões em 2015. As
condições financeiras dos contratos permaneceram inalteradas. Este aumento
do endividamento foi devido à repactuação dos empréstimos de Recursos Ordi-
nários junto a Eletrobras.

GESTÃO DE PESSOAS

POLÍTICAS DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE PESSOAS DO SISTEMA
ELETROBRAS

Tomando como base as estratégias consolidadas pela Eletrobrás, as Empre-
sas de Distribuição deram seguimento às políticas de Gestão Integrada de
Pessoas, com ações voltadas para seu capital humano.

1. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

· Plano de Previdência Complementar

O Plano de Previdência Complementar tem como patrocinadora a Fundação
Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS. O Plano atualmente conta com a
participação de 563 empregados, o que representa 77% do total de empregados.

· Quadro de Pessoal

A CERON finalizou o exercício de 2015 com 732 empregados, havendo uma
redução de 1% em relação ao exercício de 2014.

A redução do quadro fez com que o número de consumidores por empregado
aumentasse de 787 para 805. Com relação ao comparativo do MWh por empre-
gado houve uma diminuição de 4.108 para 4.052, resultado da retração do con-
sumo de energia elétrica ocorrida no exercício.

2.  DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

· Programa de Estágio

O Programa de Estágio da Eletrobrás Distribuição Rondônia, que teve início em
2001, é processado por meio de convênios de cooperação mútua junto aos
Agentes de Integração e instituições de ensino superior do Estado de Rondônia.
Em 2015 foram oferecidas e ocupadas 50 (cinquenta) vagas para acadêmicos
de diversas áreas de formação, contratação com carga horária de 20 horas.

Os estagiários recebem uma bolsa estágio, auxílio alimentação e auxílio trans-
porte. Os mesmos têm acesso gratuito aos mais de 300 cursos online, ofertados
pela TV Corporativa do Sistema Eletrobrás - TV LUME, agregando conhecimento
à sua vida profissional.

· Programa Adolescente Aprendiz

Este programa teve início em 1998 e a cada ano vem aperfeiçoando suas estra-
tégias de ações para a formação de jovens profissionais, contribuindo ampla-
mente para uma consciência de cidadania participativa, ética e profissionalismo.

Em 2015 a empresa contou com 30 (trinta) menores aprendiz, lotados em Porto
Velho e, nos municípios de Guajará Mirim, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Ouro
Preto, Colorado D’Oeste, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

O processo de contratação levou em consideração as questões de Gênero,
Raça e Pessoas com Deficiência, conforme quadro a seguir:

PRETO PARDO BRANCO INDÍGENA

05 (cinco) 15 (quinze) 09 (nove) 01 (um)

TOTAL DE PESSOA COM DEFICIENCIA

DEFICIÊNCIA FÍSICA NA MÃO 01 (um)

TOTAL POR GÊNERO

GÊNERO FEMININO GÊNERO MASCULINO

14 (quatorze) 16 (dezesseis)
TOTAL POR RAÇA/COR

Esses menores participam do projeto PAAP PARA O FUTURO, onde é
disponibilizado cursos da DTCOM, via on line (TV Lume), preparando-os para
sua inserção no mercado de trabalho.

· Sistema de Gestão de Desempenho - SGD

A empresa dispõe de um sistema de acompanhamento e gestão do desempe-
nho de seus empregados, que avalia sua competência em conjunto com o
resultado empresarial e da equipe. Trata-se de uma ferramenta que direciona
a progressão da carreira, a evolução salarial e as ações educacionais de
treinamento dos colaboradores.

O sistema faz parte do Plano de Transformação da Eletrobrás, implantado em
2011 e composto pelas etapas de Planejamento, Execução e Acompanhamen-
to, Avaliação de Competências, Metas e Desenvolvimento do PDI.

Em 2013 deu-se início ao 2º Ciclo do SGD, onde foram desenvolvidas melhorias
no sistema a fim de facilitar avaliação de desempenho dos empregados e o
diagnóstico para o incremento de ações educacionais e desenvolvimento,
sendo lançada a versão 2.0 do Sistema de Gestão de Desempenho.

O Projeto de Apoio a Avaliação de Desempenho – PAAD foi outra ação realiza-
da pelo Departamento de Gestão de Pessoas para promover o amadureci-
mento dos empregados na execução do SGD, sendo executado através de
campanhas educativas via e-mail corporativo e oficinas explicativas com to-
dos os empregados sobre as etapas do sistema.

Em 2014 ocorreu o 3º Ciclo do SGD, onde foi desenvolvido o Projeto Gestão da
Carreira no SGD com o objetivo de oferecer suporte aos colaboradores, nas
etapas de Acompanhamento/Execução, Avaliação de Desempenho e Desen-
volvimento do SGD, além de fomentar na cultura organizacional a comunica-
ção eficaz mediante feedback.  Essa etapa proporcionou aos colaboradores
a compreensão e o desenvolvimento das competências e dos Níveis de Com-
plexidade do SGD na rotina de trabalho e a mediação dos conf litos
interpessoais após a avaliação de desempenho.

O 4º Ciclo do SGD iniciou em março de 2015 com a etapa de planejamento. O
período de execução e acompanhamento se deu a partir de abril até Dezem-
bro de 2015.

· Capacitação de Pessoas

Trata-se de um processo  cujo objetivo é capacitar e melhorar o conhecimento
e habilidade do seu capital humano. O processo está alinhado com o Sistema
de Gestão de Desempenho-SGD,

Em 2015, a empresa consolidou 119 ações educacionais, envolvendo 510
participantes com investimento na ordem de R$ 0,6 milhões.  Entre as ações
realizadas em 2015, destacamos:

· Ações Educativas internas:

Oficinas do SGD;
Curso de NR10 Reciclagem;
Curso de NR 35 Em Distribuição;
Curso de Operador de Sistemas;
Cursos para os Gestores de Projetos;e,
Gestão e Fiscalização de Contratos.
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· Ações Educativas externas:

CIPA;
Contabilidade do Setor Elétrico;
Gerenciamento de Projetos;
Gestão de Materiais em Empresa de Distribuição de Energia;
Gestão de Perdas de Energia Elétrica;
Gestão e Fiscalização de Contratos de Distribuição de Energia Elétrica;
Gestão Tributária de Contratos e Convênios;
Gestão Tributária do Setor Elétrico;
LIBRAS;
Operação da Distribuição;
Projeções Econômicas Financeira no setor de Energia Elétrica;
Projeções Econômicas Financeiras;
Proteção da Distribuição;
Regulação Comercial da Distribuição;e,
Regulação do Setor Elétrico.

· Ações pela Universidade do Sistema Eletrobras - UNISE:

Capacitação para o ProERP - Implantações e as adequações do sistema
SAP ERP;
Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS - Última Turma - Técnicos
Afins, Última Turma – Contábeis;e,
1o. Seminário de Gestão de Projetos da Eletrobras.

· Ações Educacionais pela DTCOM - TV LUME

A essência do atendimento no serviço público - Versão libras;
A ética profissional;
Assédio moral no trabalho;
Avaliação de desempenho;
Como falar em público - Versão libras;
NR 35 - Trabalho em altura: aspectos gerais;
O atendimento eficiente ao cliente por telefone;
Relacionamento interpessoal e comunicação;
Relacionamento interpessoal no trabalho I;e,
Relacionamento Interpessoal no trabalho II.

Dados Consolidados das Ações Educacionais

2011 2012 2013 2014 2015
Nº de Treinamentos 724 444 172 78 119
Nº de Participantes 1.871 3.710 3.089 614 510

Homem Hora Treinado 58.181 44.841 27.251 24.500 22.200
Investimento (R$ mil) 1.323,8 1.323,4 1.222,0 434,3 599,5

3.   Segurança do Trabalho e da População

Em 2015 o desempenho em segurança foi positivo, resultando na redução de
acidentes de trabalho e afastamentos de empregados próprios. Para redução
desse evento a empresa vem desenvolvendo ações de prevenção, como inspe-
ções de segurança, realização de DDS (Diálogo Diário de Segurança) e treina-
mentos de segurança.

As taxas de Gravidade de Acidente – TGA e Frequência – TFA, que indicam a
frequência e a gravidade dos acidentes com os empregados da Empresa, atingiu
nossa segunda menor marca histórica dos últimos cinco anos, conforme consta
no quadro a seguir.

2011 2012 2013 2014 2015
Taxa de Gravidade - TGA (*) 94 2 196 252       9
Taxa de Frequência - TFA (**) 2 0,63 2,44 8,19       1,42
(*) Dias perdidos a cada 1 milhão de horas trabalhadas.
(**) Nº de acidentes a cada 1 milhão de horas trabalhadas.
Atribuímos a esses resultados as ações desenvolvidas, como:

· Inspeções e Observações de Tarefas

Durante o ano de 2015 foram realizadas 966 inspeções de segurança e de
observação e acompanhamento de Tarefas, havendo um acréscimo de 34,5%
em relação ao ano anterior.

· Capacitação voltada para segurança do trabalho

O plano de capacitação voltado para segurança do trabalho atingiu no ano de
2015 o total de 4.136h/h de treinamentos da área de segurança, totalizando
12,25h de treinamento por empregado que atua em área de risco.

· Projeto Portas Abertas

Utilizando-se da estrutura do programa de Eficiência Energética para a comu-
nidade, foram realizadas palestras, apresentação de filmes e material impres-
so de divulgação para de escolas estaduais e municipais do estado de Rondônia.
Durante o ano de 2015, 96 escolas já foram visitadas e cerca de 26 mil alunos
conscientizados dos riscos da energia elétrica.

· Campanhas de Segurança

O plano de ação de segurança com a população é composto de campanhas
com vídeos, banners e imagens sobre a importância de prevenção de aciden-
tes, com divulgação na televisão e nas redes sociais,.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

GESTÃO E SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Empresa vem desenvolvendo ações junto a seus empregados e comunida-
des, voltadas para a melhoria de problemas relacionados à exclusão social, à
pobreza e à degradação ambiental.

Em 2015, a Empresa manteve o foco nas ações orientadas à Sustentabilidade,
dentre elas, destaca-se:

· Consumo Consciente Interno com ações transbordantes

A ação é desenvolvida juntamente com o projeto Canção@energia.escola que
em parceria com o Programa Luz Para, cujo objetivo é capacitar multiplicadores
sobre como usar a energia, recém-chegada em suas casas, com segurança e
sem desperdício. São realizadas oficinas orientando professores, agentes de
saúde e lideranças indígenas, sobre o benefício da Tarifa Social e sobre o uso
racional, seguro e produtivo da energia elétrica.

· Consumo Consciente Externo, KIT Multimídia – O Mundo da
Luz e Campanha consumo consciente não tem mistério

Utilização do Kit Multimídia – O Mundo da Luz - tem sido um importante instru-
mento nos trabalhos de conscientização junto ao público externo e comunida-
des. A educação é a principal linha de ação onde se busca a difusão da
orientação para o consumo consciente e seguro da energia elétrica e seus
impactos na vida, sociedade, meio ambiente e cidadania.

O KIT Multimídia - O Mundo da Luz é parte dos projetos de Responsabilidade
Social desenvolvidos pela Empresa em todo o estado de Rondônia. Ele é a base
para o Projeto LER: Um Bom  Começo    e  o  Projeto Canção@energia.escola.

· Programa Energização

Trata de ação desenvolvida em bairros da capital onde estão previstas obras
de regularização da rede de energia elétrica, as orientações são sobre os
hábitos do consumo consciente, usando a energia elétrica sem desperdício e
sem risco de acidentes.

mailto:o@energia.escola
mailto:o@energia.escola.
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A Empresa conta com a participação formal de 11% dos empregados e emprega-
das, nas ações do Programa Energização e outra voltadas para o Programa de
Equidade de Gênero e Raça e doação de alimentos.

· Programa de Equidade de Gênero e Raça

Trata-se de ações desenvolvidas interna e externamente que tem alcançado
vários públicos, desde o infanto juvenil nas escolas e os adultos nas ações
externas.

A educação é a principal linha de ação e busca a difusão do trabalho seguro. As
questões de gênero e raça faz parte da ementa do Curso de NR 35 e Reciclagem
da NR 10 na empresa.

A empresa foi premiada com o Selo Pró-equidade de Gênero e Raça 5º Edição,
concedido pela Secretaria de Políticas Públicas do Governo Federal nas três
edições em que participou, e classificada como finalista do Prêmio WEPs (na sigla
em inglês de Women’s Empowerment).

· Eletrobras Rondônia em Evento da Escola Bilíngue – LIBRAS

A empresa possui um material especifico para deficientes auditivos - Vídeos de
consumo consciente de energia elétrica em Libras. O material  oportuniza
ao  público em geral em obter conhecimento sobre essa linguagem. A ação faz
parte dos cuidados com a inclusão social incorporada pela Empresa, que tem
como prática adaptar todas as comunicações, legendando os audiovisuais, com
o objetivo de produzir mudanças de atitude na vida das pessoas.

O material é está disponibilizado em vídeos no site da Eletrobras Distribuição
Rondônia - www.eletrobrasrondonia.com, bem como no endereço eletrônico do
You Tube.

· Outubro Rosa e Novembro Azul

A empresa tem intensificado o uso do rosa e do azul durante o mês de outubro e
novembro, dentro de seu Programa de Equidade de Gênero e Raça para eviden-
ciar a campanha mundial “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”.  Em 2015 a Campa-
nha Outubro Rosa contou com a parceria do Hospital do Câncer, que trouxe até
a empresa seu caminhão para realização de exames preventivos. A ação  teve
como público alvo tanto as (os) empregadas (os) seus familiares e a  população
em geral.

· Selo ABRINQ – Empresa Amiga  da Criança

Em 2015, a empresa foi mais uma vez reconhecida como “Empresa Amiga da
Criança”, mantendo o Selo Abrinq pelos compromissos assumidos com
a infância e a adolescência.

A concessionária também recebeu o diploma Empresa Amiga da Criança, assina-
do pela maior e mais antiga ONG de defesa de direitos da criança no mundo, a
Save the Children Internacional.

· Certificação Prêmio Selo Verde Chico Mendes

Em 2015 recebeu mais uma vez o reconhecimento como empresa preocupada
com o desenvolvimento sustentável e o bem estar social. Somado aos selos
ABRINQ e Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça recebeu, pelo segundo ano
consecutivo, a certificação do Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabi-
lidade Socioambiental Chico Mendes – INPRA, e do PROCERT – Programa de
Compromisso com a Gestão Socioambiental Responsável, lhe garantindo o “Selo
Verde Chico Mendes”

· Prêmio IASC

A Empresa conquistou em 2015 o premio IASC, por estar entre as seis distribui-
doras do Brasil que mais cresceram em satisfação na opinião do cliente.  A
pesquisa é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que ouviu
mais de 25 mil clientes residenciais, em 550 municípios atendidos pelas distribui-
doras de energia elétrica do Brasil.

GESTÃO AMBIENTAL

O contínuo tratamento das questões ambientais da companhia tem evidenciado
sua atuação em conformidade com a legislação ambiental e os conceitos de
preservação. Fato que retrata essa preocupação esta na aderência ao Projeto
de Logística e Manufatura Reversa, iniciada por meio do Projeto do Banco Mundi-

al “Energia+”, que substitui medidores obsoletos, com mais de quinze anos de
uso, encaminhando para reciclagem as sucatas, para reaproveitamento de
alguns de seus componentes como: ferro, vidro, alumínio, plástico e outros,
contribuindo para a redução do impacto ambiental.

Nesse projeto já foram destinados à reciclagem mais de 82.000 medidores
obsoletos, cuja reaplicação da metodologia é destinar mais 69.760, numa
segunda linha, com aplicação para outros tipos de materiais como cabos,
óleos e transformadores.

Na mesma linha, objetivando a contribuição com a preservação ambiental, o
Plano de Mudanças Climáticas foi instituído visando reduzir o consumo pró-
prio de energia elétrica e de combustíveis fósseis da frota própria. Para tal, foi
elaborado plano de ação com metas de redução no período de 2013 a 2015 de
6 a 10% para energia elétrica e de 5 a 8% para os combustíveis fósseis. Esse
projeto será reaplicado com projeção para até 2018 e novas metas serão
definidas.

BALANÇO SOCIAL

BALANÇO SOCIAL

O Balanço Social é um demonstrativo que reune um conjunto de informações
administrativas, econômico-social e contábil, divulgando seu resultados ao
público em geral, de modo a dar transparência às atividades corporativas.

A seguir apresenta-se o Balanço Social da CERON com informações relativas
aos exercícios 2015 e 2014:

1 - GERAÇÃO E DISTRIBUÇÃO DA RIQUEZA: Em 2015 Em 2014

Distribuição do Valor Adicionado 9% empregados 12% empregados
Obs.: A Demonstra ção do Va lor Adicionado - DVA está apresentada, na  íntegra , no conjunto da s DFs. 46% fina ncia dores 20% financiadores

% outros % outros
2 - RECURSOS HUMANOS:

2.1 - Remuneração

Folha de pagamento bruta (FPB)
- Emprega dos
- Administradores
Rela ção entre a maior e a menor remuneração: 
- Emprega dos
- Administradores

2.2 - Benefício Concedidos     Valor (R$ mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre FPB % sobre RL

Encargos Socia is 23.295R$                    18,61% 2,35% 17.945R$           14,68% 1,37%
Alimentação 9.939R$                       7,94% 1,00% 10.456R$           8,55% 0,80%
Tra nsporte 19R$                            0,02% 0,00% 9R$                     0,01% 0,00%
Previdência privada 4.228R$                       3,38% 0,43% 4.054R$             3,32% 0,31%
Saúde 12.526R$                    10,01% 1,27% 13.323R$           10,90% 1,02%
Segurança e medicina do trabalho -R$                           0,00% 0,00% 10R$                   0,01% 0,00%
Educação ou auxi l io Creche 569R$                          0,45% 0,06% 1.493R$             1,22% 0,11%
Cultura -R$                           0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.531R$                       1,22% 0,15% 517R$                0,42% 0,04%
Participação nos lucros ou resultados 6.271R$                       5,01% 0,63% 5.697R$             4,66% 0,44%
Outros 623R$                          0,50% 0,06% 662R$                0,54% 0,05%
Total 59.001R$                    47,14% 5,96% 54.166R$           44,31% 4,14%

2.3 - Composição do Corpo Funcional

Nº de empregados no final  do exercício
Nº de admissões
Nº de demissões
Nº de estagiá rios no final  do exercício
Nº de empregados portadores de necessidade especiais no final  do exercício
Nº de prestadores de serviços terceirizados no fina l do exercício
Nº de empregados por sexo:
- Mascul ino
- Feminino
Nº de empregados por faixa etária:
- Menores de 18 anos
- De 18 a  35 anos
- De 36 a  60 anos
- Acima de 60 a nos
Nº de empregados por nível  de escolaridade:
- Anal fabetos
- Com ensino fundamental
- Com ensino médio
- Com ensino técnico
- Com ensino superior
- Pós-graduados
Percentual de ocupantes de ca rgos de chefia , por sexo:
- Mascul ino
- Feminino

(Valores expressos em milhares de reais)

87% governo 39% governo
(42) % acionistas 29% a cionistas

Em 2015 Em 2014

125.160R$                                                                   122.230R$                                                           
124.279R$                                                                   121.400R$                                                           

881R$                                                                           830R$                                                                   

11% 11%
1% 1%

715 728

6 28
68 60
9 11

936 1.055

572 581
143 147

190 209
492 492
33 27

0
57 61
295 311
69 61
211 219
83 76

79,00% 76,00%
21,00% 24,00%

http://www.eletrobrasrondonia.com,
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Esta empresa é dirigida, monitorada e incentivada por seu Acionista Majoritário,
Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Órgãos de
fiscalização e controle e demais partes interessadas.

A empresa tem mantido o bom relacionamento em seus diversos seguimentos,
tendo como prin-cípios básicos a transparência, a prestação de contas, a
equidade e a responsabilidade corporativa.

· Composição Acionária

O capital social subscrito, em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 1.325.124 mil,
representado por 1.212.156.653 ações ordinárias, sem valor nominal, confor-
me a seguir:

Continuação
Balanço Social Anual / 2015

2.4 - Contigências e passivos trabalhistas:

Nº de process os trabalhistas  movidos contra a entidade
Nº de process os trabalhistas  julgados procedentes
Nº de process os trabalhistas  julgados improcedentes
Valor total  de indenizações  e multas pagas por determinação da justiça

3 - INTERAÇÃO DA ENTIDADE COM O AMBIENTE EXTERNO: Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL

3.1 - Relacionamento com a Comunidade
Totais dos inves timentos em:
Educação 0,00% 0,00% 12R$                   0,00% 0,00%
Cultura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Saúde e infra-estrutura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Esporte e lazer    0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Alimentação 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Geração de trabalho e renda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Outros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total dos investimentos 0 0,00% 0,00% 12 0,00% 0,00%
Tributos (excluídos encargos sociais) 614.669R$                  315,48% 62,07% 372.265R$        89,93% 28,44%
Compensação financeira pela util ização de recursos hídricos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total - Relacionamento com a Comunidade 614.669 315,48% 62,07% 372.277 89,93%

Descreva os  critérios de responsabilidade social  uti l izados para a s eleção de s eus  
FORNECEDEORES:

4 - Interação com o Meio Ambiente    Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos e gas tos com manutenção nos process os operacionais
para a melhoria do meio ambiente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gas tos com a pres ervação e/ou recuperação de ambientes
degradados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gas tos com a educação ambiental para empregados ,
terceirizados, autônomos e adminis tradores  da entidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gatos com educação ambiental  para a comunidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gas tos com outros projetos  ambientais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Quantidade de process os ambientais, administrativos e judiciais movidos
contra a entidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valor das multas  e das  indenizações relativas  à matéria ambiental,
determinadas administrativas e/ou judicialmente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Passivos e contigências  ambientais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total da Interação com o meio ambiente                                    -   0,00% 0,00%                          -   0,00% 0,00%
5 - Outras informações

Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)

998 906

1.617,00R$                                                                  4.366,00R$                                                          

-254.878 413.971
985.921 1.309.490

Acionistas Quantidade de Ações 
2015 

%   R$ mil 
Eletrobras 1.212.156.653 100 1.325.124 
Total 1.212.156.653 100 1.325.124 

 

· Composição do Conselho de Administração

Marcos Aurélio Madureira da Silva - Presidente
Luiz Marcelo Reis de Carvalho - representante da Centrais Elétricas de Rondônia
Edvaldo Luís Risso - representante do Ministério de Minas e Energia
Martim Ramos Cavalcanti - representante do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.
Ana Beatriz Sadeck Soares Rodrigues - representante do Estado de Rondônia
Francisca Jacirema Fernandes Souza - representante dos empregados da
Centrais Elétricas de Rondônia

· Composição do Conselho Fiscal

Rodrigo Vilella Ruiz – Presidente – representante da Eletrobras
José Marques de Aguiar Filho – representante da Eletrobras
Jorge Costa da Silva – representante do Tesouro Nacional
Luiz Eduardo dos Santos Monteiro – membro suplente
Simone de Castro Rodrigues - membro suplente
Fabio Pereira Simoni da Silva  - Membro Suplente

· Composição da Diretoria Executiva
Luiz Marcelo Reis de Carvalho - Diretor-Presidente
Paulo Roberto dos Santos Silveira - Diretor Financeiro
Luís Hiroshi Sakamoto- Diretor de Gestão
Pedro Mateus de Oliveira - Diretor de Planejamento e Expansão
Luiz Armando Crestana - Diretor Comercial
Nelisson Sergio Hoewell - Diretor de Regulação e Projetos Especiais

CÓDIGO DE ÉTICA ÚNICO PARA O SISTEMA ELETROBRAS

A empresa possui uma Comissão de Ética que no ano de 2015 intensificou a
divulgação do Código de Ética, dando enfoque à prevenção ao assédio moral
e sexual no ambiente de trabalho, violência contra a mulher e contra crianças,
procedimento para recebimento de presentes e brindes, Compliance e sua
importância e vedação ao Nepotismo.

AUDITORES INDEPENDENTES

Para maior transparência e confiabilidade nas informações, particularmente
nas econômico-financeiras, a empresa conta com o apoio de auditores
independentes.

Por meio da Deliberação nº 166/2013, de 19 de dezembro de 2013, foi aprovado,
pelo Conselho de Administração da Eletrobras, a contratação da Empresa
KPMG - Auditores Independentes,  para realização de serviços de auditoria em
2014 a 2016.

GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS, SEGUROS E CONTROLES INTERNOS

Riscos Corporativos

Em agosto de 2011, por meio da Resolução 125/2011, a Diretoria Executiva da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A aprovou a Implementação da Política de
Gestão de Riscos da Eletrobras na Companhia.

No segundo semestre de 2014, por meio da Resolução 509/2014 e Delibera-
ção 132/2014, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobras, aprovaram a versão 2.0 da Política
de Gestão de Riscos para as Empresas Eletrobras.

A Política ostenta um novo modelo de Gestão Integrada de Riscos, com os
seguintes princípios:

· Gerenciar riscos objetivando a geração de valor para as empresas
Eletrobras;

· Adotar boas práticas de Governança Corporativa;
· Definir uma linguagem comum entre as empresas Eletrobras;
· Utilizar padrões e metodologias reconhecidos pelo mercado;
· Estabelecer papéis e responsabilidades;
· Envolver os Conselhos de Administração e Fiscal e os Comitês de

Riscos;



Porto Velho, 15.04 .201680 DOE  N° 69

· Estabelecer e manter a infraestrutura necessária para gestão integrada de
riscos;

· Integrar a gestão de riscos aos processos organizacionais;
· Analisar periodicamente a gestão de riscos nas empresas Eletrobras.

Através da Resolução DE/134/2014, de 02 de dezembro de 2014, a Matriz de
Risco da Companhia foi aprovada, dando enfoque distinto aos riscos da Distribui-
dora, conforme quadro a seguir:

Do Universo de Riscos definidos na Matriz foram priorizados para 2015, confor-
me seu impacto econômico e f inanceiro no negócio da companhia três riscos
para mapeamento, plano de ação e tratamento, são eles: Ativos, Inadimplência e
Terceirização.

Resumo do processo de tratamento dos riscos

- Controles Internos

De modo a adequar-se à Lei Sarbanes-Oxley, a Eletrobras, em conjunto com a
Consultoria Deloitte, foi desenvolvido projetos visando a certificação dos níveis
de materialidade. A análise dos subprocessos, a ser apresentada no próximo
exercício, conta com a seguinte etapa:

· Mapeamento de subprocessos: Mapeamento das atividades dos
subprocessos SOX considerados relevantes na Companhia, incluindo a
atualização/elaboração de narrativas e matriz de objetivos e controles;

· Elaboração de f luxogramas envolvendo Processos, Departamentos,
Gerências e Diretoria Executiva;

· Testes da Administração: Execução de testes de auditoria de modo a
verificar a eficácia dos controles internos dos subprocessos relevantes
da Empresa.

· Seguros

Para seguros de seus bens patrimoniais esta empresa segue especificamente a
Política e Norma de Seguros Operacionais, definida por sua Administração que
abrange contratação de coberturas securitárias adequadas, em conformidade
com as normas estabelecidas pelas Leis nº 8.666/1993, 8.987/1995, 10.520/
2002, Decreto nº 5.450/2005, Contrato de Concessão estabelecido entre a Com-
panhia e a ANEEL, Item IV, Clausula V, e demais legislações aplicáveis.

A especificação por modalidade de risco e data de vigência dos principais seguros
contratados pela Companhia está demonstrada a seguir:

· Seguro Operacional

Sinistralidade da apólice no período de 2014/2015 – 01 Evento - Causas Naturais

Risco 

Plano de Ação em Números 

Recomendações Atividades  de 
Tratamento 

Ações Desenvolvidas 
pelos Proprietários dos 

Riscos 
Ativo 29 42 14 
Inadimplência 14 44 10 
Terceirização 15 30 3 

 

Seguro Operacional:
Ramo: Riscos Nomeados
Limite  máximo de Indenização seção I : R$ 14.308 mil
Limite  máximo de Indenização seção II : R$ 12.637 mil
Vigência: 25/08/2015 5/08/2016 

Riscos Nomeados Prêmio R$ mil
Bens Assegurados - Seção I:
(lojas de atendimento, escritórios  Edificações, equipamentos,
administrativos e almoxarifados)

Bens Assegurados - Seção II: 
(Substações, PCH Rio Vermelho) Edificações, equipamentos,

317

eletrônicos
Valor em Riscos: R$ mil 197.999
Administração 36.579
Comercialização   12.142
Distribuição 149.278

1.  Apólice de Riscos Nomeados

Nessa modalidade a empresa possui cobertura básica securitária de bens
abrangem - Imóveis próprios, locados, almoxarifados e subalmoxarifados,
com suas respectivas coberturas adicionais para edificações, equipamentos
e mercadorias.

Estão cobertos ainda as edif icações e os principais equipamentos das
subestações, com seus respectivos valores segurados e Limites Máximos
de Indenizações. As apólices contratadas possuem cobertura securitária
básica de:

a) Incêndio, Queda de Raio e Explosão de Qualquer Natureza;
b) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo;
c) Danos Elétricos;
d) Impacto de Veículos;
e) Queda de Aeronave;
f ) Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens;
g) Tumultos, Greves, Lock-out, e Atos Dolosos;
h) Equipamentos Eletrônicos e Portáteis;
i) Equipamentos Móveis e Estacionários;
j) Inclusões e Exclusões de Bens, Locais e Alteração de Valores;
k) Reintegração Automática.

Para monitoramento a empresa possui um  trabalho de mapeamento de riscos,
denominado Análise Preliminar de Riscos Seguráveis – APRS. Nos seis últi-
mos anos houve apenas 01 (um) sinistro relacionado a causas naturais nos
equipamentos de subestações, porém nenhum relacionado a falhas humanas
relativos à queima ou danos nos equipamentos de subestações.

 PRINCIPAIS NÚMEROS DA EMPRESA

Variação (%)

2015/2014

Consumidores  Totais Nº 589.332 580.859 1,5%
Consumidores  Residenciais Nº 423.404 415.354 1,9%
Consumidores  Rurais Nº 119.529 119.198 0,3%
Empregados (quadro próprio) Nº 732 738 -0,8%
Localidades atendidas Nº 140 140 0,0%
Demanda Máxima kW 691.242 660.819 4,6%
Energia Requerida Bruta MWh 4.107.511 3.963.819 3,6%
Energia Requerida Líquida MWh 4.087.493 3.945.982 3,6%
Energia Comprada MWh 4.096.683 3.954.969 3,6%
Energia Faturada (cativo) MWh 2.966.680 2.992.056 -0,8%
Consumidor Livre MWh 27.691 36.759 -24,7%
Perdas MWh 1.093.122 917.167 19,2%
Perdas % 26,74% 23,24% 15,06%
Receita Operacional Bruta R$ mil 1.763.746 1.686.062 4,6%
Receita Operacional Líquida R$ mil 985.921 1.309.490 -24,7%
Despesas Operacionais R$ mil -1.240.799 -895.519 38,6%
Resultado do Serviço R$ mil -254.878 413.971 -161,6%
Receita do Fornecimento de Energia R$ mil 1.654.275 1.284.417 28,8%
Energia Comprada para Revenda R$ mil -721.434 -444.383 62,3%
Despesa com Pessoal R$ mil -125.160 -122.230 2,4%
Despesa com Serviços de Terceiros R$ mil -123.514 -124.206 -0,6%
MWh/empregado (próprio) MWh 4.052 4.108 -1,4%
Consumidor/empregado (próprio) Nº 805 787 2,3%
DEC horas 41,0 29,0 41,4%
FEC nº de 30,4 24,6 23,4%
TMA minutos 290,4 258,2 12,5%
Fonte Dados Econômico-Finananceiro:  Balanço Societário.
Energia Comprada para Revenda: Energia comprada + Reeembolso CCC Lei 12.111 + Encargos Uso Sistema de 
Transmissão.

Descrição Un. 2015 2014
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A Administração
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 31 de Dezembro de 2015

e relatório dos auditores independentes.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Ativo

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações
financeiras.

Notas 31/12/2015 31/12/2014

CIRCULANTE
Caixas e equivalentes de caixa (4)    25.400                 4.525               
Títulos e valores mobiliários (5)    30.152                 17.974             
Clientes (6)    273.511               181.900           
Energia elétrica de curto prazo (7)    71.817                 964                  
Tributos e contribuições sociais (8)    24.952                 10.225             
Valores a receber Parcela A (9)    134.435               108.838           
Direito de ressarcimento (10)  148.748               34.224             
Almoxarifado (11)  18.948                 18.124             
Cauções e depósitos vinculados. (12)  -                       446                  
Serviços em curso (13)  4.900                   4.019               
Outros ativos (14)  44.091                 10.523             

776.954              391.762          

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

Clientes (6)    19.137                 27.723             
Direito de ressarcimento (10)  3.440.587            2.846.332        
Cauções e depósitos vinculados. (12)  79.719                 69.146             
Tributos e contribuições sociais (8)    7.628                   8.736               
Ativo financeiro - concessões de serviço público (15)  900.632               776.057           
Outros ativos (14)  2.447                   3.909               

Investimentos (16)  1.806                   1.806               
Imobilizado (17)  32.735                 29.441             
Intangível (18)  60.544                 59.035             
Total do Ativo Não Circulante 4.545.235          3.822.185
TOTAL DO ATIVO 5.322.189          4.213.947

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demons-
trações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações
financeiras.

Notas 31/12/2015 31/12/2014

CIRCULANTE
Fornecedores (19) 1.227.024       630.141          
Tributos e contribuições sociais (20) 59.680            44.404            
Encargos de dívidas (21) 8                     571                 
Financiamentos e empréstimos (21) 127.651          97.825            
Obrigações com Parcela A (9)   294.428          61.773            
Obrigações de ressarcimento (10) 6.164              11.238            
Obrigações estimadas (23) 15.517            18.073            
Encargos setoriais (24) 20.113            2.680              
Outros passivos (25) 36.837            37.774            

Total do Passivo Circulante 1.787.422     904.479        

NÃO CIRCULANTE

Fornecedores (19) 3.060.507       2.303.499       
Tributos e contribuições sociais (20) 3.955              3.595              
Financiamentos e empréstimos (21) 607.023          593.696          
Obrigações de Ressarcimento (10) 142.624          139.647          
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais (22) 134.772          131.471          
Adiantamentos para futuro aumento de capital (26) 245                 245                 
Outros passivos (25) 42.199            33.249            

Total do Passivo Não Circulante 3.991.325     3.205.402     

Patrimônio Líquido (passivo a descoberto)
Capital Social (27) 1.325.124       1.325.124       
Prejuízos acumulados (1.781.895)     (1.221.058)      
Outros resultados abrangentes 213                 -                  

Total do Patrimônio Líquido (passivo a descoberto) (456.558)      104.066        

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
(PASSIVO A DESCOBERTO)                                                                                                                                  5.322.189     4.213.947     

Notas
31/12/2015 31/12/2014

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (28)   985.921          1.309.490     

CUSTO OPERACIONAL (1.048.755)      (790.420)       
 
      Custo com Energia Elétrica (29)   (756.659)         (478.274)       
         Energia elétrica comprada para revenda (721.434)           (444.383)         
         Encargos de uso da rede de transmissão (16.949)             (14.674)           
         Proinfa (18.276)             (19.217)           
      Custo de Operação (30)   (157.363)         (145.786)       
         Pessoal, material e serviços de terceiros (120.763)           (111.983)         
         Depreciação e amortização (31.953)             (30.073)           
         Outros (4.647)               (3.730)             
      Custo do serviço prestado a terceiros (30)   (134.733)         (166.360)       

RESULTADO BRUTO (62.834)           519.070        

      Despesas Operacionais (30)   (192.044)         (105.099)       

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (254.878)         413.971        

RESULTADO FINANCEIRO (31)   (365.420)         (103.090)       

RESULTADO OPERACIONAL ANTES A LEI 12.783/13 (620.298)         310.881        
      Valor Novo de Reposição - VNR 48.532              3.742              
RESULTADO OPERACIONAL APÓS A LEI 12.783/13 (571.766)         314.623        
      Imposto de renda e contribuição social 10.929              (21.903)           

LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (560.837)         292.720        
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

As notas expl icat ivas da administração são partes in tegrantes  das demonst rações
financei ras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstra-
ções financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

As notas expl icat ivas da administração são partes in tegrantes  das demonst rações
financei ras.

31/12/2015 31/12/2014

Lucro (prejuízo) do exercício (560.837)       292.720       

Outros componentes do resultado abrangente
   Ganho atuarial em benefício pós-emprego 213                  -                

Total do resultado abrangente do exercício (560.624)       292.720       

Capital Social
Prejuízos 

Acumulados

Outros 
Resultados 

Abrangentes
Total

Em 31 de dezembro de 2013 1.325.124  (1.513.778) -                (188.654)    
Lucro Líquido do exercício -               292.720       -                292.720       
Em 31 de dezembro de 2014 1.325.124  (1.221.058) -               104.066     
Ganho atuarial com benefício pós-emprego -              -              213               213             
Prejuízo do exercício -              (560.837)      -               (560.837)      
Em 31 de dezembro de 2015 1.325.124  (1.781.895) 213              (456.558)    

31/12/2015 31/12/2014

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) do Exercício (571.766)         314.623          
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período c/ recursos provenientes de atividades 
operacionais:

Depreciação do imobilizado 1.970                 1.795                 
Amortização do intangível 34.196               32.389               
Variações monetárias líquidas 50.694               9.064                 
Encargos financeiros 95.655               61.603               
Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa-consumidores (23.570)              (6.524)                
Baixa de títulos incobráveis 62.626               59.989               
Outras provisões 2.000                 (2.050)                
Provisão outros ativos (479)                   (212)                   
Provisões passivas (9.199)                7.203                 
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos 23.914               -                     
Valor Novo de Reposição - VNR (48.532)              (3.742)                
Outros resultados abrangentes 213                    -                     
Baixa do ativo financeiro -                     266                    
Baixa do ativo Intangível -                     (2)                       

(382.278)         474.402          
(Aumento) Redução de Ativos

Consumidores (119.540)            (60.524)              
Títulos e valores mobiliários (12.178)              (17.974)              
Direitos de ressarcimento (708.778)            (1.469.080)         
Devedores diversos (614)                   (228)                   
Serviços em curso (881)                   5.167                 
Tributos e contribuições sociais (13.620)              4.768                 
Estoques (824)                   (13.977)              
Despesas pagas antecipadamente 2.044                 (106.687)            
Cauções e depósitos vinculados (4.688)                (1.972)                
Outros créditos (127.499)            24.574               

(986.578)         (1.635.933)     
Aumento (Redução) de Passivos

Fornecedores 1.345.403          1.110.212          
Tributos e contribuições sociais 26.565               (13.310)              
Obrigações estimadas (2.557)                (3.167)                
Provisões passivas -                     (4.207)                
Encargos setoriais 21.388               952                    
Obrigações de ressarcimento (2.097)                585                    
Consumidores - taxas diversas 555                    (2.640)                
Outros 225.017             62.891               

1.614.274       1.151.316       
Caixa Líquido aplicado nas atividades operacionais 245.418          (10.215)           

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Aquisição de ativo financeiro indenizável (131.956)            (161.632)            
  Aquisição de ativo imobilizado (5.264)                (820)                   
  Aquisição de ativo intangível (3.706)                (7.262)                

Caixa Líquido Aplicado nas atividades de Investimentos (140.926)         (169.714)         

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos -                     474.430             
Pagamento de encargos financeiros (13.586)              (36.141)              
Pagamento de empréstimos e financiamentos (70.031)              (294.729)            

Caixa líquido aplicado nas atividades  de financiamentos (83.617)           143.560          

Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 20.875             (36.369)           

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.525                 40.894               
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 25.400               4.525                 

Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa 20.875             (36.369)           

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demons-
trações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

1. Contexto Operacional

As Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON, sociedade por ações de
economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.914.650/0001-66, localizada
à Avenida dos Imigrantes, 4.137, Porto Velho, Estado de Rondônia, e contro-
lada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, que possui 100%
do seu capital social, é uma concessionária de serviço público de energia
elétrica de capital fechado.

Seu principal objetivo é projetar, construir e explorar o serviço público de
distribuição aos consumidores finais de energia elétrica, assim como servi-
ços que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de
direito e atividades associadas ao serviço público de energia, prestar servi-
ços técnicos de sua especialidade e praticar os demais atos necessários à
consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscali-
zadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, órgão vinculado ao
Ministério de Minas e Energia – MME.

1.1  Continuidade Operacional da Companhia

A Companhia apurou prejuízo em suas operações no encerramento do exercício
de dezembro de 2015, no montante de R$ 560.837, aumentando o prejuízo
acumulado para R$ 1.781.895. Apresentou também o excesso de passivo
circulante sobre ativo circulante no montante de R$ 1.010.468. Nas regras de
governança implantadas, constam no Contrato de Metas de Desempenho
Empresarial – CMDE desafios nas seguintes dimensões: econômico-financeira,
operacional, e socioambiental. Nele estão estabelecidos metas e resultados
objetivando maior eficiência, robustez e rentabilidade financeira, bem como
as condições de acompanhamento e monitoramento a vigorar até 31 de
dezembro de 2017, conforme a seguir:

31/12/2015 31/12/2014
Geração do Valor Adicionado
Receita de vendas de energia e serviços 1.645.383     1.686.062     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 21.570          6.524            
Outras receitas (despesas) (193)              4.387            

1.666.760     1.696.973     

Insumos Adquiridos de Terceiros 
Custo da energia comprada (721.434)       (444.383)      
Custo de construção (134.733)       (166.360)      
Serviço de terceiros (123.514)       (124.206)      
Material (4.744)           (4.614)          
Outros custos operacionais (109.116)       (608)             

(1.093.541)    (740.171)      

Valor Adicionado Bruto 573.219    956.802    

Retenções
Depreciação/amortização (36.166)         (34.182)        

Valor Adicionado Líquido Gerado 537.053      922.620      

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas financeiras 773.396        93.519          

Valor Adicionado a Distribuir 1.310.449   1.016.139   

Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e encargos (125.160)       (122.230)      
Impostos, taxas e contribuições (602.809)       (400.452)      
Juros e variação monetária (1.138.816)    (196.609)      
Aluguéis (4.501)           (4.128)          

(1.871.286)    (723.419)      

RESULTADO DO EXERCÍCIO (560.837)     292.720      

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 1.310.449   1.016.139   
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· Consolidação da gestão integrada e realização do saneamento e equilíbrio
econômico financeiro.

· Aumento da eficácia e eficiência operacional, melhoria da qualidade dos
serviços, redução das perdas de energia e inadimplência.

· Modernização da estrutura organizacional e sistema de gestão, melhoria
e integração dos processos administrativos, capacitação e
profissionalização do quadro gerencial e técnico-administrativo das
empresas.

Dentro deste contexto destaca-se o projeto junto ao Banco Mundial voltado para
a melhoria de infraestrutura, melhorias operacionais e combate às perdas de
energia elétrica. As ações de combate às perdas de energia elétrica foram
iniciadas em agosto de 2014, com levantamentos e projetos para regularização
de ligações clandestinas, e em setembro com início de substituição de medidores
obsoletos.

Para a execução dos programas governamentais a Companhia atuou de modo a
cumprir o Programa Luz para Todos, executando as metas estabelecidas.

No entanto, devido a descontinuidade no reembolso do fundo setorial CCC duran-
te o exercício de 2015, para suportar a necessidade de caixa a Companhia
manteve as ações de melhorias iniciadas em exercícios anteriores. Porém quan-
do necessário, para manter sua adimplência, foram tomados novos emprésti-
mos, bem como foram repactuados encargos da dívida, junto a holding Eletrobras.

A renovação do contrato de concessão ainda não foi realizada, tendo em vista a
prorrogação do prazo para a assinatura dos contratos para 210 dias a contar da
data final do contrato de concessão. (vide nota 2)

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuida-
de operacional normal dos negócios da Companhia, de acordo com o CPC 26(R1),
em seus itens 25 e 26.

2. Da renovação da concessão de serviço público de energia elétrica

Em 15 de outubro de 2012, as distribuidoras da Eletrobras cujas concessões
venceram em 2015, tiveram o direito de manifestar o interesse na prorrogação
da concessão por um período adicional de 30 anos, o que fizeram no prazo
estabelecido.

O Decreto número 8.461, de 02 de junho de 2015, que regulamentou a prorroga-
ção das concessões de distribuição de energia elétrica e autorizou o Ministério
de Minas e Energia (“MME”) a prorrogar as concessões de distribuição de ener-
gia elétrica alcançadas pelo artigo 7º da Lei número 12.783, de 11 de janeiro de
2013, por 30 (trinta) anos, estabeleceu que deverão ser observados os seguin-
tes critérios:

I. Eficiência da qualidade do serviço, a ser apurada por meio dos indicadores
Duração Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora
(“DECi”) e Frequência Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade
Consumidora (“FECi”);

II. Eficiência econômico-financeira, a ser apurada por meio do EBITDA e do nível
de endividamento, que signif ica a capacidade da concessionária honrar com
seus compromissos econômico-financeiros de maneira sustentável;

III. Racionalidade operacional e econômica;e,

IV. Modicidade tarifária.

Tais critérios deverão ser alcançados por meio de métricas de melhoria contí-
nua estabelecidas pelo Poder Concedente, a serem detalhadas pelos aditivos
aos Contratos de Concessão que serão assinados pelas distribuidoras. Em 05
de novembro de 2015, o MME por meio do Ofício Circular nº 3/2015-SE-MME,
informou que a minuta do Aditivo ao Contrato de Concessão de Serviço Público
de Distribuição de Energia Elétrica, aprovada pela ANEEL por meio do Despa-
cho número 3.540,de 20 de outubro de 2015, deveria ser submetida às instân-
cias decisórias de cada Distribuidora, juntamente com os limites anuais estabe-
lecidos para atendimento aos critérios dos incisos I (Eficiência da qualidade do
serviço) e II (Eficiência econômico-financeira) do artigo 1º do Decreto número
8.461/2015, conforme constante do Anexo II da Nota Técnica nº 0335/2015-
SCT-SFE-SFF-SRDSRM.

De acordo com o Termo Aditivo, o descumprimento das metas a que se refe-
rem os itens I e II acima mencionados, pelo período de 5 (cinco) anos,a partir
de 1º de janeiro de 2016,por 2 (dois) anos consecutivos ou se não atender
qualquer dessas metas ao final do prazo de 5 (cinco) anos, acarretará a
extinção da concessão.

De igual forma, a partir do 6º (sexto) ano, o descumprimento de tais metas,
configurará a inadimplência da concessionária e implicará a abertura do pro-
cesso de caducidade, observados o seguinte: (i) Critério I - Eficiência da
qualidade do serviço: se houver descumprimento por três anos consecuti-
vos; ou (i i)  Critér io II -  Ef ic iência econômico-financeira: se houver
descumprimento por dois anos consecutivos.. Porém, neste caso, o conces-
sionário poderá apresentar um plano de transferência do controle societário
como forma alternativa a essa extinção, contendo a viabilidade da troca de
controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço prestado.

O decreto estabelece ainda que as concessões não prorrogadas ou que
tenham sido objeto de extinção serão licitadas conforme diretrizes do Ministé-
rio de Minas e Energia (MME). A indenização a ser paga para a antiga conces-
sionária por investimentos nos bens reversíveis não depreciados e não amor-
tizados será calculada com base no valor novo de reposição-VNR e vai
considerar a entrada em operação das instalações.

Na 164ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras ocorrida em 28 de
dezembro de 2015, em razão da solicitação, pelo representante da União
Federal, foi retirada de pauta as matérias concernentes à prorrogação dos
contratos de concessão das controladas – Cepisa, Ceal, Eletroacre, Ceron,
Boa Vista e Amazonas D., pelo fato das referidas distribuidoras solicitarem,
em 28 de dezembro de 2015, a prorrogação do prazo para assinatura do
respectivo termo aditivo, nos termos da Medida Provisória 706, a ser delibera-
do em nova Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras a ser convocada.

A Medida Provisória 706, de 28 de dezembro de 2015, alterou a redação do
parágrafo segundo do art. 11 da Lei 12.783/2012, estabelecendo que o con-
cessionário deverá assinar o termo aditivo no prazo de até 210 dias, conta-
dos da convocação pelo Poder Concedente.

Desta forma, as distribuidoras têm um prazo até 26 de julho de 2016 para
assinatura dos termos aditivos ao contrato de concessão de distribuição de
energia elétrica e estão preparando estudos atualizados para submissão à
nova Assembleia de Acionista da Eletrobras.

As concessões de distribuição das Empresas Eletrobras tiveram seus con-
tratos vencidos em junho de 2015, entretanto, à luz da Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, art.42 “as concessões permanecerão válidas pelo prazo
necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à
organização das licitações que precederão a outorga das concessões que
as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 meses”.

3. Principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015 foram autorizadas pela diretoria em 11 de março de 2016
e foram aprovadas pelo Conselho da Administração em 15 de março de 2016.
As demonstrações financeiras estão de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em consonância com as disposições da Lei das Socieda-
des por Ações – Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores, os Pronunci-
amentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunci-
amentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, , e normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

As demonstrações f inanceiras foram elaboradas de acordo com diversas
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas en-
volvidas na preparação das mesmas foram baseadas em fatores objetivos e
subjetivos, com base no julgamento da Administração da Companhia, para
determinação do valor adequado a ser registrado nas respectivas demons-
trações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem
a seleção da vida útil do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas
operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de
ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da
provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para tributá-
rias, cíveis, trabalhistas e contrato oneroso.



Porto Velho, 15.04 .201684 DOE  N° 69

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em vigor
em 31 de dezembro de 2015. As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando-se do custo histórico como base de valor, exceto para determinados
instrumentos financeiros avaliados a valor justo. As principais práticas contábeis
adotadas pela Companhia estão descritas abaixo:

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à
vista e aplicações financeiras com liquidez imediata. São classif icados como
ativos financeiros a valor justo por meio do resultado.

3.2 Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que
a Companhia se torne parte das disposições contratuais. Quando reconhecidos,
são inicialmente registrados a valor justo, acrescido dos custos de transação
que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de
ativos e passivos financeiros classificados na categoria a valor justo, por meio
do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercí-
cio. Sua mensuração subsequente ocorre na data de balanço, de acordo com as
regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos finan-
ceiros.

a) Ativos financeiros

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equi-
valentes de caixa, em parte avaliado ao valor justo por meio do resultado, contas
a receber de clientes, e a Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC
ativo financeiro indenizável (concessão). Estes ativos financeiros classificados
como empréstimos e recebíveis, disponível para venda e outros representam
ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis,
porém não cotados em mercado ativo. Após reconhecimento inicial, são
mensurados pelo custo amortizado. Os juros, atualização monetária, variação
cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconheci-
dos no resultado, quando incorridos.

b) Passivos financeiros

Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: contas a
pagar a fornecedores, prestadores de serviços, empréstimos e a CCC. Esses
passivos financeiros não são negociados antes do vencimento. Após reconhe-
cimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado, pelo método da taxa
efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando
aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorridos.

3.3 Clientes

Inclui a rubrica clientes - os valores a receber referentes ao fornecimento de
energia elétrica, faturado e não faturado (este por estimativa), serviços presta-
dos, acréscimos moratórios e outros, até o encerramento do balanço,
contabilizados com base no regime de competência.

Os valores apresentados na conta clientes estão líquidos da provisão para ajus-
te a valor presente, conforme determina o CPC 12. Assim, no montante dos
parcelamentos são reconhecidos apenas os juros e atualizações transcorridos.

A Companhia também apresenta esta rubrica líquida da estimativa para Provisões
para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD, reconhecida em valor considera-
do suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas no recebimen-
to dos clientes, cuja recuperação seja considerada improvável.

3.4   Subvenção da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC

Os direitos de ressarcimento do óleo diesel adquirido para geração de energia
elétrica por conta da CCC estão apresentados no ativo circulante e não circulante.
Estes são reconhecidos com base nas informações prestadas pela Companhia
ao fundo da CCC sob o controle da Eletrobras. Esses valores após aprovados
pelo fundo CCC são repassados à Companhia para liquidação dos valores dire-
tamente ao fornecedor.

3.5 Almoxarifado

Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante (almoxarifado ad-
ministrativo) estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem
os seus custos de reposição ou valores de realização. As provisões para
estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração da Companhia.

3.6 Ativo indenizável (concessão)

Refere-se à parcela estimada dos investimentos realizados e não amortiza-
dos até o final da concessão, com base no Valor Novo de Reposição – VNR,
considerado na base tarifária dos ativos. Foi classif icada como um ativo
financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro, diretamente do poder concedente, decorrente da aplicação da
Interpretação Técnica ICPC 01(R1) – Contratos de Concessão e da Orienta-
ção Técnica OCPC 05 – Contratos de concessão. Essa parcela de
infraestrutura, classificada como ativo financeiro, é remunerada por meio do
denominado Weighted Average Cost of Capital – WACC regulatório, que con-
siste na remuneração do investimento, cobrada mensalmente na tarifa de
energia dos consumidores.

3.7 Imobilizado

É avaliado ao custo de aquisição ou construção, acrescido de juros capitali-
zados durante o período de construção, quando aplicável. A depreciação é
reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, calculada pelo
método linear, de acordo com as taxas fixadas pela ANEEL.

Em função da adoção da interpretação e da orientação técnica do  ICPC
01(R1) e  OCPC 05 -   Contratos de Concessão, respectivamente, os valores
registrados como ativo imobilizado referem-se basicamente a bens de uso
administrativo. Demais ativos geradores de receita e vinculados à concessão
foram reclassificados para ativos financeiros e intangíveis.

3.8 Ativos intangíveis

Compreende o direito de uso da infraestrutura, construída ou adquirida pelo
operador ou fornecida para ser utilizada pela outorgante como parte do con-
trato de concessão do serviço público de energia elétrica (direito de cobrar
dos usuários do serviço público por ela prestado), em consonância com as
disposições das deliberações CVM 553, de 12 de novembro de 2008, 611, de
22 de dezembro de 2009 e 654 de 28 de dezembro de 2010, que aprovam
respectivamente o CPC 04(R1) – Ativos Intangíveis, o ICPC 01(R1) – Contratos
de Concessão e o OCPC 05 – Contratos de Concessão.

São avaliados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização acumulada e
das perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

A amortização do ativo intangível leva em consideração o benefício econômi-
co gerado por cada bem integrante do conjunto de bens tangíveis, contidos
na infraestrutura de distribuição. Assim sendo, esses bens devem ser amor-
tizados individualmente, respeitando-se a vida útil de cada um deles, limitada
ao prazo de vencimento da concessão.

3.9 Impairment de ativos não financeiros

A Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil
líquido excede o valor recuperável é constituída provisão para deterioração,
ajustando-se o valor contábil líquido ao valor recuperável.

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de
venda.

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados
são descontados ao seu valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto
que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera
a unidade geradora de caixa.
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3.10 Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação seja provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrá-
rio, são demonstrados como não circulantes.

3.11 Contas a pagar aos fornecedores e prestadores de serviços

As contas a pagar aos fornecedores e prestadores de serviços são obrigações
referentes a bens ou serviços que foram adquir idos de fornecedores e
prestadores de serviços no curso normal dos negócios, sendo classificadas
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

As mesmas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de
juros. Na prática, são normalmente reconhecidas pelo valor da fatura correspon-
dente.

3.12 Financiamentos e empréstimos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo
custo amortizado. Qualquer diferença entre o valor captado (líquidos dos custos
da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resul-
tado, durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando-se
o método da taxa efetiva de juros.

As obrigações dessa natureza são em moeda nacional, atualizadas pela varia-
ção monetária e pelas taxas efetivas de juros, incorridas até as datas dos
balanços, de acordo com os termos dos contratos financeiros, deduzidas dos
custos de transação incorridos na captação dos recursos.

Os custos de empréstimos atribuídos à aquisição, construção ou produção de
ativos qualificados, nesse caso, o ativo intangível correspondente ao direito de
uso da infraestrutura para a prestação do serviço público, estão incluídos no
custo do intangível em curso até a data em que estejam prontos para o uso
pretendido, conforme disposições das deliberações CVM nº 553, de 12 de no-
vembro de 2008 e nº 577, de 5 de junho de 2009, que aprovaram, respectivamen-
te, o CPC 04(R1) – Ativo Intangível e CPC 20(R1) – Custos de Empréstimos.

Os ganhos decorrentes da aplicação temporária dos recursos dos empréstimos
ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com em-
préstimos qualificados para capitalização. Todos os outros custos com emprés-
timos são reconhecidos no resultado do exercício, quando incorridos.

3.13 Moeda funcional e conversão de saldos denominados em  moeda
estrangeira

A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e
apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos monetários
denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda funcional
(R$ - Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balan-
ços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos
e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os
encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas
financeiras no resultado.

3.14 Encargos setoriais

São obrigações a recolher, derivadas dos encargos do consumidor de energia
elétrica, estabelecidos em lei federal e normatizadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, conforme descritas abaixo:

a) Conta de Desenvolvimento Energético - CDE

Tem o objetivo de promover o desenvolvimento energético dos Estados e a
competitividade da energia produzida, a partir de fontes alternativas, nas
áreas atendidas pelos sistemas interligados, permitindo a universalização do
serviço de energia elétrica. Os valores a serem pagos também são definidos
pela ANEEL.

  b)  Taxa de Fiscalização do Serviço Público de Energia Elétrica - TFSEE

O valor da taxa de f iscalização incidente sobre a distribuição de energia
elétrica é diferenciada e proporcional ao porte do serviço concedido. Esta é
calculada anualmente pela ANEEL, considerando-se o valor econômico agre-
gado pela concessionária.

c) Encargo do Serviço do Sistema - ESS

Representa o custo incorrido para manter a confiabilidade e a estabilidade do
Sistema Interligado Nacional para o atendimento do consumo de energia elétri-
ca no Brasil.  Esse custo é apurado mensalmente pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e é pago pelos agentes da catego-
ria consumo aos agentes de geração.

     d) Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica – PROINFA

É o encargo pago por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional – SIN
que comercializam energia com o consumidor final ou que recolhem tarifa de
uso das redes elétricas relativas a consumidores livres, para cobertura da
energia elétrica produzida por produtores independentes, concebidos com
base em fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa.

3.15 Pesquisa e desenvolvimento

Programas de Eficiência Energética - PEE e Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

São programas de investimento exigidos pela ANEEL para as concessionári-
as de energia elétrica, conforme Lei nº 9.991/00 regulamentada por Resolu-
ções da Aneel, que estão obrigadas a destinar, anualmente, 1% de sua recei-
ta operacional líquida para aplicação nesses programas.

3.16 Provisões

a) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são reconhecidas
quando:

I. A Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada
(constructive obligation) como resultado de eventos passados;

II. For provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar
a obrigação; e,

III. O valor tiver sido estimado com segurança.

O julgamento da Companhia é baseado na opinião de seus consultores jurídi-
cos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações
nas circunstâncias, tais como, prazo de prescrição aplicável, conclusões de
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das
estimativas.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação, usando-se uma taxa antes de impostos,
a qual reflita as avaliações atuais de mercado, do valor temporal do dinheiro e
dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência
da atualização monetária é reconhecido como despesa financeira.

3.17 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício são
reconhecidas na demonstração do resultado, exceto na proporção em que
estiverem relacionadas com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido. Neste caso, é reconhecido no patrimônio líquido.



Porto Velho, 15.04 .201686 DOE  N° 69

Os encargos de imposto de renda e contribuição social são calculados com base
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, até data do
balanço.

3.18 Operações de Compra e Venda de Energia Elétrica na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão
reconhecidos pelo regime de competência, de acordo com as informações
divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da administração da Compa-
nhia, quando essas informações não estão disponíveis tempestivamente.

3.19 Capital social

A Companhia possui ações ordinárias nominativas que são classificadas no
patrimônio líquido.

3.20 Reconhecimento de receita e Outras Receitas

a) Receita de Fornecimento e outras receitas

A receita de fornecimento e outras receitas com serviços cobráveis, taxas e
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência e são reconhecidas por ocasião do consumo de energia ou por
ocasião da prestação de serviços.

A Companhia reconhece a receita de serviços cobráveis, quando: i) a proporção
dos serviços executados até a data do balanço puder ser confiavelmente
mensurada, ii) o valor pode ser mensurado com segurança, iii) seja provável que
benefícios econômicos futuros f luirão para a Companhia, e iv) as despesas
incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser
confiavelmente mensuradas. Não se considera que o valor da receita seja
mensurável com segurança até que todas as condições relacionadas à sua
prestação estejam atendidas. A receita é apresentada líquida dos impostos.

b) Receita não faturada

As receitas de serviços de distribuição de energia não faturadas, cujo serviço
foi prestado, são reconhecidas como contas a receber de clientes a faturar,
tendo por base o consumo médio diário de cada cliente, entre a data da última
leitura e a data do encerramento das demonstrações financeiras, de forma que
as receitas se contraponham aos custos em sua correta competência.

c) Receita de construção

A ICPC 01(R1) estabelece que o concessionário de energia elétrica deve registrar
e mensurar a receita dos serviços prestados, de acordo com os Pronunciamentos
Técnicos CPC 17(R1) – Contratos de Construção (serviços de construção ou
melhoria) e CPC 30(R1) – Receitas (serviços de operação – fornecimento de
energia elétrica), mesmo quando regidos por um único contrato de concessão.

A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou
melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de
energia elétrica. A margem de construção adotada é estabelecida como sendo
igual à zero, considerando que:

I. A atividade fim da Companhia é a distribuição de energia elétrica;
II. Toda receita de construção está relacionada com a construção de

infraestrutura para o alcance da sua atividade fim, ou seja, a distribuição
de energia elétrica; e,

III. A Companhia terceiriza a construção da infraestrutura com partes não
relacionadas.

Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é
transferida para o resultado, como custo de construção, após dedução dos
recursos provenientes do ingresso de obrigações especiais.

d) Receita Financeira

A receita financeira é reconhecida no resultado conforme o prazo decorrido pelo
regime de competência, usando-se o método da taxa efetiva de juros sobre o
montante do principal em aberto.

e ) Receita de Remuneração do Ativo Financeiro

A receita do ativo financeiro é apurada pela taxa do Custo Médio Ponderado
de Capital, incluindo o efeito dos impostos sobre a renda. Esse enfoque
buscou proporcionar aos investidores um retorno igual ao que seria obtido
sobre outros investimentos com características de riscos comparáveis. A
ANEEL estabeleceu este índice em 7,50% para a atividade de distribuição,
para o ano de 2015.

3.21 Plano Previdenciário

A Companhia, através da ELETROS – Fundação Eletrobras de Seguridade
Social, instituiu um Plano de Previdência na modalidade Contribuição Definida,
Plano CD, em que os beneficiários contribuem em igualdade de condições
com a Companhia (patrocinadora), no sistema de capitalização, para trans-
formação futura em renda pós-emprego de caráter reversivo. Isto é, o bene-
fício a ser concedido será representado pela reversão da poupança acumu-
lada em renda, segundo parâmetros atuariais definidos.

O regime contributivo também estabelece aportes mensais por parte de em-
pregados e patrocinadora, com base em plano de custeio atuarial pré-conce-
bido. Considerada a característica desse plano, para efeito da Deliberação
CVM 600/2009, o regime é mantido em permanente equilíbrio, com cotizações
individuais balizadas pelo valor dos ativos financeiros, deixando de gerar a
obrigação pós-emprego.

O Plano de Previdência oferece aos seus participantes os seguintes benefí-
cios: renda mensal de aposentadoria, renda mensal de aposentadoria por
invalidez e pecúlio por invalidez permanente total, aos beneficiários dos par-
ticipantes o Plano oferece pecúlio por morte e renda mensal de pensão por
morte.

3.22 Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo são
ajustados pelo seu valor presente quando o efeito é considerado relevante
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

O ajuste a valor presente é calculado levando-se em consideração os fluxos
de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos, implícita,
dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas
receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são
descontados com o intuito de reconhecê-los, em conformidade com o regime
de competência dos exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados
nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado, por meio da
utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa
contratuais.

As taxas de juros implícitas aplicadas foram determinadas com base em
premissas e são consideradas estimativas contábeis.

3.23 Ambiente regulatório

a) Conta Ambiente Contratação Regulada

Em 2 de abril de 2014 foi publicado o Decreto nº 8.221/2014, instituindo a
criação da, denominada, “CONTA-ACR”, e normatizando o que se previa em
normas anteriores que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica -
CCEE procedesse à contratação de empréstimos junto a bancos, para obter
os fundos necessários para viabilizar os pagamentos às empresas distribui-
doras, do incremento de custos de energia aos quais as mesmas estiveram
expostas devido aos fatores anteriormente mencionados. Subsequentemente,
em 16/4/2014 a ANEEL emitiu a Resolução nº 612 e em 22/4/2014 a mesma
emitiu o Despacho nº 1.256, detalhando o funcionamento da CONTA-ACR, e
homologando os valores a serem repassados pela CCEE às empresas distri-
buidoras, relativamente à competência de fevereiro/2014.

Em 25 de abril de 2014 foi assinado um Contrato de Financiamento da Opera-
ção ACR – Ambiente de Contratação Regulada pela CCEE, junto a diversas
instituições financeiras, com limite total de até R$11,2 bilhões, a serem repas-
sados às distribuidoras que incorreram nos custos adicionais descritos aci-
ma. A CCEE liquidará esse compromisso financeiro com o recebimento das
cotas vinculadas ao pagamento das obrigações de cada distribuidora junto à
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CCEE. Essas cotas serão estabelecidas, futuramente, pela ANEEL para cada
empresa distribuidora de energia e não possuem nenhuma vinculação com o
valor de reembolso recebido por meio da operação de empréstimo captado pela
CCEE.

Em 15 de agosto de 2014 foi assinado um novo Contrato de Financiamento da
Operação ACR pela CCEE, com diversas instituições financeiras, no valor de R$
6,6 bilhões, que foram repassados às distribuidoras que incorreram nos custos
adicionais descritos acima para as competências de maio em diante, limitado à
extinção do saldo. As condições são as mesmas do contrato anterior.

Em 31 de março de 2015, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória N° 1.863/
2015, homologando as quotas da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)
destinadas à amortização da Conta no Ambiente de Contratação Regulada
(ContaACR). Para a Companhia foi definido 52 parcelas de R$ 6.319 mil.

b) Bandeiras tarifárias

Em janeiro de 2015 iniciou a cobrança adicional de tarifa aplicado a todos os
consumidores cativos em função das condições de geração de energia.
O Decreto nº 8.401, de 04 de fevereiro de 2015 determinou que os recursos
provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias pelos agentes de distribuição
passam a ser revertidos à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras
Tarifárias (CCRBT) administrada pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE). Os recursos disponíveis nessa conta serão repassados aos
agentes de distribuição considerando a diferença entre os valores realizados
incorridos por cada distribuidora e a cobertura tarifária vigente de cada agente.

c) Mudança do índice de atualização da base de remuneração dos
ativos das concessionárias

A Resolução Normativa nº 686 de 23 de novembro de 2015 dispõe que a base de
remuneração dos ativos das concessionárias vinculados à concessão do servi-
ço público de distribuição de energia elétrica, deverá ser atualizada pela varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), entre a data-
base do laudo de avaliação e a data da revisão tarifária anual.

3.24 Principais impactos tributários no exercício

a) PIS e COFINS sobre o resultado financeiro

A partir de 01 de julho de 2015, por força do Decreto nº 8.426 de 01 de abril de
2015, as alíquotas do Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes
de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições,
foram de 0,65% e 4%, respectivamente.

b) Instrução Normativa RFB nº 1.515, de 24 de novembro de 2014.

Em 13 de maio de 2014 foi publicada a Lei nº 12.973 que (i) revoga o Regime
Tributário de Transição – RTT (instituído pela Lei nº 11.941/2009) a partir de 2015,
com a introdução de novo regime tributário; (ii) altera o Decreto-lei nº 1.598/77
pertinente ao cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e a legislação sobre
a contribuição social sobre o lucro líquido. A referida legislação já foi regulamen-
tada pela Instrução Normativa nº 1.515/2014. Vide notas (3.17 e 34)

3.25 Novas normas e interpretações ainda não adotados

IFRS 9 – Instrumentos Financeiros – publicada em julho de 2014, substitui as
orientações existentes na IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e
mensuração. A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração
de instrumentos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge.
A norma mantém as orientações exis tentes sobre o reconhecimento e
desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva
para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção anteci-
pada permitida.

IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes – A IFRS 15 exige uma entidade a
reconhecer o montante da receita refletindo a contraprestação que elas espe-
ram receber em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai
substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de

receita que existe atualmente em IFRS e USGAAP quando a nova norma for
adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após 1º de janeiro de 2017,
com adoção antecipada permitida pela IFRS. A norma poderá ser adotada de
forma retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. A Com-
panhia ainda não escolheu o método de transição para a nova norma nem
determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros atuais.

Adicionalmente, não se espera que as seguintes novas normas ou modifica-
ções possam ter um impacto significativo nas demonstrações da Compa-
nhia.

· IFRS 14 – Contas Regulatórias de Diferimento;
· Esclarecimento sobre Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização

– Alterações da IAS 16 e IAS 38.
· Transferência ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada

ou Empreendimento Controlado em Conjunto – Alterações IFRS 10 e IAS 28.
· Melhorias anuais das IFRSs de 2012-2014 – várias normas.
· Iniciativa de Divulgação – alteração do IAS 1.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a estas
normas. A adoção antecipada não é permitida.

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas
que possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resulta-
do ou no patrimônio divulgado pela Companhia.

3.26 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

a) Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a
administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetem
os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como
as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas
poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil
do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

b) Estimativas e Premissas

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futu-
ras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balan-
ço, envolvendo risco em causar um ajuste significativo no valor contábil dos
ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.

i. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com
os procedimentos e critérios definidos pela Administração, que inclui a análise
criteriosa das faturas de energia elétrica vencidas, para cobrir eventuais
perdas na realização de valores a receber. O cálculo considerou todas as
unidades consumidoras ligadas e desligadas, utilizando-se dos critérios esta-
belecidos na Nota 3.3.

ii. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe, quando o valor contábil
de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o
qual é o maior entre o valor justo, menos custos de venda e o valor em uso. O
cálculo é baseado em informações disponíveis de transações de venda de
ativos similares ou preços de mercado, menos custos adicionais para descar-
tar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa
descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento até o final da conces-
são e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido com investimentos futuros significativos
que melhorem a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste.
O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo
de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros espera-
dos e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.

iii. Base de determinação de indenização pelo poder concedente sobre
concessões do serviço público

A Companhia adota a premissa de que os bens são reversíveis no final do
contrato de concessão, com direito de recebimento integral de indenização
do poder concedente, sobre os investimentos ainda não amortizados.
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Com base nas disposições contratuais e nas interpretações dos aspectos legais
e regulatórios, a Companhia adotou a premissa de que será indenizada pelo Valor
Novo de Reposição – VNR ao final da concessão.

iv. Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço
patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando-se
de técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quan-
do possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julga-
mento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considera-
ções sobre os dados utilizados, como por exemplo, risco de liquidez, risco de
crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam
afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.

v. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.

A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e fiscais. A
avaliação da probabilidade de perda inclui as evidências disponíveis, a hierarquia
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais
e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados
internos e externos.

As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assun-
tos ou decisões de tribunais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações f i-
nanceiras, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
administração da Companhia revisa suas estimativas e premissas em bases
mensais.

vi. Compromissos com o meio ambiente

A capitalização de gastos referentes às demandas ambientais  está
consubstanciada nas previsões, premissas e critérios definidos pela administra-
ção, nos termos do CPC – 25 (Provisões, Ativos Contingentes e Passivos Contin-
gentes) em atendimento às exigências dos órgãos públicos - Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA na esfera fede-
ral e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEDAM, na esfera estadual –
competentes para concessão das respectivas licenças que permitirão a execu-
ção dos projetos.

Na hipótese dos gastos decorrerem de questões ambientais, sem, no entanto,
estarem relacionados a projetos de investimentos, o gasto é apropriado ao resul-
tado como despesa operacional.

O reconhecimento das obrigações assumidas obedece ao regime de competên-
cia, a partir do momento em que haja a formalização do compromisso, e são
quitadas em conformidade com os prazos avençados entre as partes.

4. Caixa e equivalentes de caixa

A variação apresentada na comparação dos saldos, refere-se aos recursos
recebidos do fundo CCC em 30 de dezembro de 2015.

5. Títulos e valores mobiliários

As aplicações f inanceiras são remuneradas conforme abaixo:

Instituição Financeira Tipo de Remuneração Vencimento Remuneração

Caixa Econômica Federal Extra-Mercado Disponível 12,89% a.a
Banco do Brasil S/A Extra-Mercado Disponível 12,72% a.a

6. Clientes

A composição da conta clientes está composta da seguinte forma:

6.1 Consumidores Faturados

O aumento na rubrica faturados ocorreu em função do faturamento das ban-
deiras tarifárias que ficou vermelha durante todo o ano de 2015.

6.2 Consumidores Não Faturados

Corresponde à receita de fornecimento de energia elétrica, entregue e não
faturada ao consumidor, calculada em base estimada, referente ao período
após a medição mensal e até o último dia do mês.

6.3 Créditos renegociados

Caixas e equivalentes de caixa 31/12/2015 31/12/2014
Caixa e Bancos 25.400                     4.525             

31/12/2014
Saldos Vencidos

Circulante Até 90 dias Mais 90 dias PCLD Total Total
Consumidores

Faturados 6.1) 109.152 93.376 52.234 (53.220)     201.542   138.563        
Não Faturados 6.2) 32.794 -          -          -            32.794     22.860          
Créditos Renegociados 6.3) 18.539 3.454       8.337       (4.319)       26.011     13.533          
Outros 13.164 -          -          -            13.164     6.944            
Total 173.649 96.830   60.571   (57.539)    273.511 181.900      

31/12/2014
Saldos Vencidos

Não Circulante Até 90 dias Mais 90 dias PCLD Total Total
Consumidores

Créditos Renegociados 6.3) 19.222 -          -          (85)            19.137     22.848          
Outros -          -          -          -            -           4.875            
Total 19.222   -         -          (85)           19.137    27.723        

Total Geral 192.871 96.830   60.571   (57.624)    292.648 209.623      

Saldos 
Vincendos

Saldos 
Vincendos

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Residencial 10.038 8.096
Industrial 3.858 2.112
Comercial 5.816 3.636
Rural 2.515 2.240
Poder Público Estadual 2 2
Poder Público Municipal 6.965 5.623
Iluminação Pública 426 352
Serviço Público 710 -               
(-) PCLD (4.319)           (8.528)          

Subtotal 26.011         13.533

Não Circulante
Residencial 1.475 2.187
Industrial 87 105
Comercial 952 1.307
Rural 86 458
Poder Público Municipal 16.365 19.464
Iluminação Pública 20 206
Serviço Público 237 -               
(-) PCLD (85)                (879)             

Subtotal 19.137         22.848        
Total Geral 45.148         36.381

Títulos e valores mobiliários 31/12/2015 31/12/2014
Aplicações Financeiras 30.152                     17.974           
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Os parcelamentos de débitos correspondem a contratos firmados entre a Com-
panhia e seus clientes para a renegociação de contas de energia em atraso, os
recebíveis possuem gestão própria e acompanhamento mensal do desempenho
de cada contrato celebrado.

6.4 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Os saldos da provisão para créditos de liquidação duvidosa por classe de con-
sumidores estão demonstrados a seguir:

Está reconhecida em valor considerado suficiente pela administração, para co-
brir as possíveis perdas na realização de créditos, cuja recuperação é conside-
rada improvável.

A partir de janeiro de 2015, os novos critérios adotados estão conforme abaixo:

· Movimentação da PCLD:

A movimentação ocorrida nos saldos da provisão para créditos de liquidação
duvidosa no período está composta, conforme a seguir:

Notas 31/12/2015 31/12/2014
Saldo no inicio do Exercício (81.194)          (87.718)     
Constituição 30.3) (17.692)          (30.421)      
Reversão 30.3) 41.262           36.945        
Total (57.624)          (81.194)     

31/12/2015 31/12/2014
Residencial (13.506)          (15.771)      
Industrial (15.165)          (18.057)      
Comercial (6.644)            (8.119)        
Rural (154)               (4.417)        
Poderes Públicos (5.327)            (11.777)      
Iluminação Pública (7.866)            (6.996)        
Serviço Público (8.962)            (16.057)      
Total (57.624)          (81.194)     

Circulante (57.539)          (80.315)      
Não circulante (85)                (879)           
Total (57.624)          (81.194)     

 

7. Energia elétrica de curto prazo

Na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE são liquidadas as
diferenças entre contratação e carga dos agentes, a energia elétrica dos
contratos por disponibilidade que não foi despachada pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico – ONS, além dos encargos do setor elétrico e ajustes
determinados pela ANEEL, pode ao final da contabilização mensal o resultado
ser positivo ou negativo para cada agente envolvido.

A Companhia possui registrado o contrato da Termonorte II, usina contratada
por disponibilidade, que está sendo despachada fora da ordem de mérito,
motivada por restrições operacionais e/ou de transporte de energia para
atender ao mercado local, deste modo, a cobertura dos custos variáveis
desta usina ocorre via Encargo de Serviços do Sistema – ESS. Este fato gera
um crédito para a empresa no volume do custo dos combustíveis utilizados
para produzir energia acrescidos de outros custos variáveis relacionado com
a produção associada. Além disso, são gerados ainda créditos decorrentes
da diferença entre a carga necessária para atender ao sistema e o volume de
energia registrado na CCEE.
Para efeitos operacionais, a CCEE lança todos os débitos e créditos que cada
agente possui no momento da liquidação, e o resultado pode ser positivo ou
negativo, cabendo ao agente aportar os recursos quando necessário e rece-
ber quando tiver direito. Deste modo, quando a produção de energia aumenta,
o credito para a Companhia acompanha o aumento em função dos custos
variáveis e acrescidos das liquidações de energia descrita no parágrafo
anterior, se tornam superiores às liquidações resultando em créditos para a
Companhia, que em dezembro o efeito foi de R$ 71.817 (R$ 964 em 2014).

8. Tributos e Contribuições Sociais

8.1 Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Contribuição Social Sobre Lucro
Líquido (CSLL), correspondem às retenções na fonte sobre os rendimentos
das aplicações financeiras, e retenções na fonte de órgãos públicos referen-
te a serviços prestados, de acordo com o Art. 64 da Lei nº 9.430 de 1996 e
art.34 da Lei nº 10.833 de 2003.

8.2 PIS/PASEP/COFINS Diferido

A Companhia apurou no exercício, considerando em sua totalidade as varia-
ções de adições e exclusões na definição das bases de cálculos dos referi-
dos tributos de acordo com a Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014. Os valores
apurados foram sobre o montante das receitas auferidas por competência e
as excluídas que serão tributadas a medida do efetivo recebimento.

8.3 ICMS a recuperar

O ICMS a recuperar decorre das aquisições de bens destinados ao ativo
imobilizado e intangível, registrado com base na Lei Complementar nº. 102, de
11 de julho de 2000, e ajustado a valor presente conforme Deliberação CVM
nº. 564, de 17 de dezembro de 2008, que aprovou o Pronunciamento Técnico
CPC 12.
A mutação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
está composta da seguinte forma:

31/12/2015 31/12/2014
Circulante

Imposto de Renda Retido na Fonte 8.1) 1.582           415                
Contribuição Social sobre Lucro Líquido 495              152                
PIS/PASEP/COFINS a Recuperar 2.935           1.675             
PIS/PASEP/COFINS Diferido 8.2) 10.540         -                 
ICMS a Recuperar 8.3) 9.317           7.902             
Outros 83                81                  
Total do Circulante 24.952       10.225          

Não Circulante
ICMS a Recuperar 8.3) 7.628           8.736             
Total do Não Circulante 7.628          8.736            

Total 32.580       18.961          
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Os créditos acima descritos são compensados com o pagamento de ICMS
sobre o faturamento mensal na razão de 1/48.

8.4 Realização dos tributos a compensar não circulante

A realização dos créditos de tributos classificados no ativo não circulante está
estimada como segue:

9. Valores a receber e obrigações de Parcela A e Outros itens
financeiros

Os valores apresentados demonstram os resultados dos reajustes tarifários
homologados em novembro de 2014 e 2015, bem como a constituição e amortiza-
ção no mês de dezembro de cada ano.

Na comparação, identificamos que o principal efeito do aumento de passivos
regulatórios é de outros componentes financeiros, tendo em vista os montantes
homologados para devolução dos encargos do consumidor para pagamento da
parcela correspondente a repasse recebido da conta ACR e sobre contratação
acumulada no ano de 2014, cujo  efeito é repassado no reajuste seguinte.

10. Direitos e obrigações de ressarcimento

· Nesta rubrica estão alocados os valores de direitos e das obrigações
com a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e os direitos apurados
pelo subsídio baixa renda.

Circulante Não Circulante
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7.902          8.736            
Movimentação 1.461           (1.067)            
Ajuste a Valor Presente (46)              (41)                 
Saldo em 31 de dezembro de 2015 9.317          7.628            

ICMS
2017 4.614                         
2018 2.233                         
2019 781                            
Total do Não Circulante 7.628                        

Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Rede básica 2.405                    1.440              
ESS -                        86                   
CDE 129.784                3.992              
PROINFA 140                       1.369              
Outros Componentes 1.426                    3.288              
Sobrecontratação 680                       98.663            

Total 134.435              108.838        

Passivo 31/12/2015 31/12/2014

Rede básica 152                       222                 
Energia 22.624                  -                  
ESS 7.207                    21.471            
PROINFA -                        110                 
Outros Componentes 123.620                6.926              
Sobrecontratação 95.851                  33.044            
Bandeira Tarifária 44.974                  -                  

Total 294.428              61.773           

Direitos de Ressarcimento 31/12/2015 31/12/2014

Circulante
CCC 10.1) 131.053        15.439          
Repasse CDE 14.095          15.922          
Subsídio Baixa Renda 3.600            2.863            

148.748        34.224          
Não Circulante
CCC 10.1) 3.440.587     2.846.332     

3.440.587     2.846.332     

Total 3.589.335   2.880.556    

10.1 Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)

O aumento evidenciado na rubrica ocorreu pelos atrasos nos repasses no
ano de 2015, cujos montantes não recebidos até agosto de 2015 foram
parcelados para pagamento da dívida junto ao fornecedor de combustível.

A Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), atualmente é regulamentada
pela Resolução Normativa nº 427, de 22 de fevereiro de 2011, da ANEEL,
que estabelece os procedimentos determinados na Lei nº 12.111, de 2009,
e o Decreto nº 7.246, de 2010, esta estabelece os procedimentos para
planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC, tendo
como gestora do fundo a Eletrobras.

A referida resolução estabelece no Art. 2º que:

A CCC reembolsará o montante igual à diferença, apurada mensal-
mente, entre o custo total de geração de energia elétrica para o
atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica
nos Sistemas Isolados e o produto da quantidade correspondente de
energia elétr ica pelo custo médio da potência e energia
comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada - ACR do
SIN, observado o nível eficiente de perdas elétricas.

O direto de reembolso, segundo o § 3º do mesmo artigo está garantido duran-
te toda a vigência dos contratos de energia elétrica e de potência, incluindo
suas prorrogações, tendo duração igual à vigência dos mesmos, inclusive
após a interligação ao Sistema Interligado Nacional (SIN) desde que atenda
aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 4º da Lei n. 12.111, de 2009.

Outro componente do recebível junto à CCC é o repasse de tributos relativo aos
componentes de custo para geração de energia nos sistemas isolados que não
são passiveis de reembolso nas apurações mensais. Os tributos passíveis de
reembolso são o PIS/PASEP, COFINS e o ICMS. A regulamentação foi estabelecida
pela Resolução Normativa ANEEL nº 597 de 17 de dezembro de 2013, que
alterou e incorporou tais procedimentos de concessão destes créditos à Reso-
lução Normativa ANEEL nº 427/2011 que regulamenta todo o sistema de apura-
ção de direitos de ressarcimentos para os sistemas isolados.

Abaixo detalhamento dos direitos e obrigações apurados:

10.2 Direitos apurados:

· Os valores apresentados no ativo estão relacionados com os direitos
de ressarcimentos do Custo Total de Geração (CTG) por conta da CCC.

· Com a homologação do termo aditivo do contrato de cessão da
Termonorte II, através do Despacho nº 2.180, em 09 de julho de 2013 e
registrado na  CCEE em agosto de 2013, foram enviados para o gestor
do fundo CCC os documentos que suportam os registros contábeis e
que geram créditos no montante histórico de R$ 1.074.010 para
cobertura da CCC.

Obrigações de Ressarcimento
Circulante 31/12/2015 31/12/2014

CCC 10.1) 6.164            11.238          

Não Circulante
CCC 10.1) 142.624        139.647        

Total 148.788      150.885       

31/12/2015 31/12/2014
Direitos 
Custo com combustíveis 131.053        15.439          
Custo com energia elétrica comprada para revenda 3.440.587     2.846.332     

10.2) 3.571.640   2.861.771    

Obrigações
Adição (+/-) transferências 6.163            21.928          
Atualização 53.179          39.511          
Reembolso de ICMS 89.446          89.446          

10.3) 148.788      150.885       
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· Atualização nos saldos anteriores a novembro de 2013, com base na
portaria interministerial nº 652, de 10 de dezembro de 2014, onde ficou
autorizado que na repactuação de dívidas da conta de desenvolvimento
energético da CDE com os credores da conta de Consumo de Combustível
(CCC), terão atualização do saldo devedor com base na taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), permitiu a empresa
atualizar os seus créditos junto ao fundo CCC.

· E atualização dos montantes não recebidos ou pactuados por meio do
Ofício ANEEL nº 535/15, de 11 de novembro de 2015  esclarecendo e
definindo o fato gerador como o momento da realização da despesa para
a correção dos créditos junto a CCC através da SELIC.  Deste modo o
crédito junto a CCC atualizado até 31 de dezembro de 2015 monta a R$
3.571.640.

10.3 Das obrigações apuradas:

A Lei nº 8.631, de 04 de março de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 774/
1993, estabelece os custos com o consumo de combustível para geração de
energia elétrica nos sistemas isolados. O artigo 86 da Lei nº 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, que alterou a redação do art. 8º da Lei nº 8.631, determina
que a Conta de Consumo de Combustíveis – CCC deverá arcar com o ônus
relativo aos custos de tributos e encargos incidentes na aquisição de combus-
tível pelas geradoras de energia elétrica, no período de 2004 a 2008. Com a
edição das leis mencionadas anteriormente, a Companhia passou a receber
recursos da CCC, incidentes sobre a aquisição de combustíveis.  Em consonân-
cia com o Ofício Circular nº 2.306/2004-SFF/ANEEL, de 24 de dezembro de 2004,
realizou o registro contábil dos referidos recursos recebidos nos exercícios de
2004, 2005 e 2006, como passivo não circulante.

Em função dos recursos judiciais em curso, impetrados pela Companhia, em
consonância com os preceitos da Lei nº 8.631 de 1993.

A Companhia, no decorrer dos exercícios de 1999 a 2006, adquiriu óleo diesel
para geração de energia elétrica no parque gerador de sua propriedade e dos
Produtores Independentes de Energia por ela contratados, a CCC reembolsava
este óleo com margem máxima de até 0,30 m³ por MWh de consumo por cada
máquina, portanto a Companhia registrou  esses recursos  à conta CCC.  Acres-
cido ao valor desse reembolso, foi registrado o ônus relativo aos custos de
tributos e encargos incidentes na aquisição de combustível. Em consonância com
o Ofício Circular nº 2.306/2004 – SFF/ANEEL, de 24 de dezembro de 2004, realizou
o registro contábil dos referidos recursos recebidos nos exercícios de 2004, 2005
e 2006, cujos valores estão atualizados até 31 de dezembro de 2015.

10.4 Subsídio Baixa Renda

O subsídio baixa renda é um direito de ressarcimento estabelecido pelo Gover-
no Federal, por meio da Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002, cujo impacto é
significativo na receita operacional da Companhia.

Por meio do Decreto Presidencial nº 4.538, de 23 de dezembro de 2002, foram
definidas as fontes para concessão de subvenção econômica com a finalida-
de de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica
aos consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda,
decorrente dos novos critérios estabelecidos no art.1º da Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, e no art.5º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002.

10.5 Repasse CDE

O Decreto nº 7.945 de 07 de março de 2013, autorizou repasse às distribuido-
ras de energia elétrica de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE), para fazer frente aos custos adicionais incorridos pelas concessioná-
rias, com objetivo de evitar que os elevados custos com as térmicas chegas-
sem ao bolso dos consumidores. Na prática se constitui uma definição de
governo na tentativa de manutenção dos efeitos da Revisão Tarifaria Extraor-
dinária ocorrida em 24 de janeiro de 2013. O repasse via fundo setorial CDE,
passou a ser transferido para as distribuidoras para compensar gastos adici-
onais com a compra de energia mais cara das termelétricas, acionadas para
compensar os reservatórios mais baixos das hidrelétricas.

11. Almoxarifado

31/12/2015 31/12/2014
Estoque Custeio 18.948        18.124           

Estão classificados neste grupo os materiais e itens de manutenção em
almoxarifados. O valor corresponde aos materiais em depósito, disponíveis
para operação e investimentos, que foram colocados em operação pela Com-
panhia.
Os estoques da Companhia estão registrados pelo seu custo médio, líquidos
de provisão para obsolescência ou perda quando aplicável.

12. Cauções e depósitos vinculados

Abaixo detalhamento das cauções e depósitos vinculados:

12.1 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE

O aporte de garantia f inanceira é um depósito efetuado pela distribuidora
numa conta a disposição da CCEE para garantir o pagamento da energia
elétrica adquirida no mercado de curto prazo, o referido depósito tem por
objetivo liquidar  a energia consumida no mês anterior e garantir o pagamento
do mês subsequente.

12.2 Depósitos judiciais

I. Trabalhistas – depósitos provenientes de recursos realizados na
instância superior da Justiça do Trabalho, bem como valores
depositados ou bloqueados relativos aos processos em fase de
execução.

II. Cíveis – valores bloqueados ou depositados judicialmente, referentes
aos processos em fase de execução na Justiça Cível.

III. Multas ANEEL - Depósitos para garantir a realização de recursos
judiciais sobre os autos de infração lavrados pela ANEEL, por entender
que a Companhia descumpriu as resoluções vigentes que são
estabelecidas ao setor elétrico. A variação ocorrida na rubrica foi em
função da inclusão de novos autos da ANEEL e para ajuizamento foi
necessário efetuar depósitos.

Movimentação das cauções e depósitos vinculados:

13. Serviços em curso

Circulante 31/12/2015 31/12/2014

Camâra de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 12.1) -              286               
Outros -              160               

-             446              
Não Circulante
Depósitos Judiciais - Cíveis 20.892         16.054          
Depósitos Judiciais - Trabalhistas 4.857           3.097            
Depósitos Judiciais - Multas ANEEL 53.696         49.721          
Depósitos Judiciais - Caução UHE JIRAU 274              274               

12.2) 79.719       69.146         

Total 79.719       69.592         

31/12/2015 31/12/2014
Saldo anterior 69.592       61.499         
Adição 23.125         315.678        
Baixas (18.431)       (313.706)       
Atualização 5.433           6.121            
Total 79.719       69.592         

31/12/2015 31/12/2014
Kit Básico - Programa Luz para Todos 13.1) 275 275
Programa de Eficiência Energética - PEE 2.646 2.067
Programa de Pesquisa e Desenv. Tecnológico - P&D 13.2) 307 1.162
Projeto Banco Mundial 13.3) 1.171 252
Outros 501 263
Total 4.900 4.019
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13.1 Kit Básico – Programa Luz para Todos

Refere-se às obras pertinentes a terceira e quarta tranche, realizados com padrão
de entrada de serviço, bem como kit básico de instalação e assemelhados.

13.2 Pesquisa e desenvolvimento

Pesquisa e desenvolvimento são projetos em execução para o sistema de segu-
rança, para medidores inteligentes e desenvolvimento de ambiente de planeja-
mento integrado para expansão do sistema de distribuição.

13.3 Projeto Banco Mundial

Refere-se ao projeto de melhoria do desempenho operacional e financeiro e a
governança corporativa das concessionárias de distribuição da Eletrobras, por
meio da implantação de um conjunto de ações planejadas e coordenadas, agru-
padas em dois componentes principais: redução de perdas totais e melhoria da
qualidade do serviço e fortalecimento institucional.

14. Outros ativos

Os outros ativos são compostos pelas seguintes contas:

14.1 Adiantamentos  diversos a empregados

Nesta rubrica estão alocados os adiantamentos feitos a empregados com objetivo
de custear pequenas despesas, tratamento de saúde fora do domicílio-TFD e de
viagem, estes a serem realizados no curto prazo e ainda adiantamento de 13º a
ser realizado no decorrer do exercício de 2016.

14.2 Dispêndios a reembolsar em curso

Nesta rubrica estão alocados gastos efetuados pela Companhia, passíveis de
reembolso por outras empresas do grupo Eletrobrás, incluindo: cessão de em-
pregados, reciprocidade de convênios médicos, e rateio de contratos comparti-
lhados com outras empresas do grupo.

14.3 Outros ativos circulantes

Os gastos com desativação de ativos são lançados nesta rubrica e serão
realizados após conclusão do processo de alienação. Assim como os direitos a
receber de uso mútuo de postes e adiantamentos efetuados a fornecedores.

14.4 Bens transferidos a Amazonas Energia

A Companhia desativou o parque térmico das localidades de Vilhena e Colorado
do Oeste em novembro/2008, após a interligação do município de Vilhena ao
sistema hidrotérmico da Eletronorte. Os grupos geradores estavam em condições
de operação, sendo transferidos à Amazonas Energia S.A., com previsão de
ressarcimento em 2016.

31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Fundos vinculados 4.202           33                 
Adiantamentos diversos a empregados 14.1) 2.394           1.780            
Dispendios a reembolsar em curso 14.2) 5.259           3.747            
Outros ativos circulantes 14.3) 12.020         7.670            
Adiantamentos Petrobras 20.995         -                
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (779)             (2.707)           

Subtotal 44.091        10.523         

Não Circulante
Bens transferidos a Amazonas Energia 14.4) 1.282           1.282            
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (7.004)          (5.555)           
Direitos com fornecedores e prestadores de serviços 14.5) 5.428           5.427            
Outros ativos  não circulantes 14.6) 2.741           2.755            

Subtotal 2.447          3.909           

Total Geral 46.538 14.432

14.5 Direitos com fornecedores e prestadores de serviços

Neste grupo estão classif icados os valores retidos junto a fornecedores e
prestadores de serviços, cuja realização ou baixa dar-se-á na medida em
que os processos forem sendo solucionados. Quer seja na esfera adminis-
trativa ou judicial.

14.6 Outros ativos não circulantes

Nesta rubrica são alocados os empréstimos que foram concedidos às
prefeituras para a execução do programa Reluz além do crédito a receber
com a PCH Cabixi cujo recebimento dar-se-á por meio de desconto nas faturas
de energia fornecida pelo supridor.

15. Ativo financeiro– concessão de serviço público

O Contrato de Concessão e seus aditivos, celebrados entre a União (Poder
Concedente - Outorgante) e a Companhia (Concessionário - Operador) regu-
lamentam a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elé-
trica, onde:

a) O contrato estabelece quais os serviços e para quem (classe de
consumidores) os serviços devem ser prestados;

b) Estabelece também padrões de desempenho para prestação de serviço
público, com relação à manutenção e à melhoria da qualidade no
atendimento aos consumidores. O operador tem como obrigação, na
entrega da concessão, devolver a inf raestrutura nas mesmas
condições em que a recebeu na assinatura do contrato. Para cumprir
com essas obrigações, são realizados investimentos constantes
durante todo o prazo da concessão. Portanto, os bens vinculados à
concessão podem ser repostos, algumas vezes, até o f inal da
concessão;

c) Ao f inal da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem
ser revertidos ao poder concedente, mediante pagamento de
indenização; e,

d) O preço é regulado através de mecanismo de tarifa estabelecido no
contrato de concessão com base em fórmula paramétrica (Parcelas A
e B), bem como são definidas as modalidades de revisão tarifária, que
deve ser suf ic iente para cobrir os custos, a amortização dos
investimentos e a remuneração pelo capital investido estabelecidos
no contrato de concessão. A Companhia entende que estão atendidas
as condições para a aplicação da ICPC 01(R1) e da OCPC 05, a qual
fornece orientações sobre a contabilização de concessões de
serviços públicos a operadores privados, de forma a refletir o negócio
de distribuição elétrica, abrangendo:

· parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou
depreciados até o f inal da concessão, classif icada como ativo
financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro
ativo financeiro diretamente do poder concedente; e,

· parcela remanescente à determinação do ativo financeiro (valor
residual) classificada como um ativo intangível em virtude da sua
recuperação estar condicionada à utilização do serviço público. Neste
caso, do consumo de energia pelos consumidores.

A infraestrutura recebida ou construída da atividade de distribuição é recupe-
rada através de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através do consumo
de energia efetuado pelos consumidores (emissão do faturamento mensal da
medição de energia consumida/vendida) durante o prazo da concessão; e (b)
parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da conces-
são. Esta, a ser recebida diretamente do Poder Concedente.

Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados e, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade
do serviço concedido, onde os valores apresentados sofreram a seguinte
movimentação:
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Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica
(Obrigações Especiais)

As obrigações especiais (não remuneradas) representam as contribuições da
União, Estados, Municípios e Consumidores, bem como as doações não condici-
onadas a qualquer retorno em favor do doador e as subvenções destinadas a
investimentos na concessão do serviço público de energia elétrica na atividade
de distribuição.

Ao final da concessão o valor residual das obrigações especiais será deduzido
do ativo financeiro de indenização.

15.1 Análise do valor de recuperação de ativos não financeiro

Para fins deste estudo foi utilizada a metodologia do fluxo de caixa descontado,
neste método os fluxos financeiros operacionais da empresa são projetados até
o termino da vida útil dos ativos testados, sendo estes fluxos, ajustados a valor
presente e somados. Observa-se ainda, que este estudo considerou como vida
útil dos ativos até o termino da vigência do contrato de concessão. O período de
2015 a 2017, em função da deliberação através da Ata Da Assembleia Geral
Extraordinária do dia 29 de dezembro de 2015, que por solicitação do acionista
controlador, foi retirado de pauta a matéria concernente à concessão da contro-
lada Centrais Elétricas de Rondônia S.A ANEEL nº 005/2001, nos termos do
Decreto nº 8.461, de 02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de
Energia Elétrica nº 3.540, de 20 de outubro de 2015, do ofício nº 3/2015-SE-MME
e da minuta de instrumento contratual divulgado pela ANEEL.

De acordo com a Metodologia para o cálculo do Custo de Capital da Eletrobrás, a
taxa utilizada para descontar o Fluxo de Caixa no teste de impairment é o WAAC
antes dos impostos (Pós-Tax), esta, ajustada para as empresas distribuidoras
foi 7,01%.

As tarifas médias foram baseadas na resolução homologatória ANEEL nº 1987 de 24
de novembro de 2015 – com aumento médio percebido pelo consumidor de 13,41%
(grupo “a” 15,52% e grupo “b” 12,59%), aplicadas a partir de dezembro/2015.

Para o mercado de venda de energia elétrica em MWh para 2016, a Companhia
considerou o crescimento de 3% em relação ao realizado em 2015 e um perda de
energia na ordem de 24,50% em 2016.

Para a rubrica de perdas no recebimento de créditos foi considerada, uma esti-
mativa de perdas de créditos reais de 1,5%, o que perfaz um valor projetado de
R$ 33.266 para o ano de 2016 e R$ 16.633 para 2017.

Na composição dos custos de Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outras
Despesas Operacionais de 2016, foram utilizados os valores inseridos no Pro-
grama de Dispêndios Globais (PDG).

Avaliação da concessão da Companhia com base no método de valor em uso
apresentou uma geração de caixa no valor de R$ 1.564, no horizonte de 2015-
2017. Estes fluxos trazidos a valor presente com uma taxa de desconto (pós-
impostos) de 7,01% resultou em um valor presente de fluxos gerados negativo
de R$ 23.112.

 A análise dos ativos intangíveis vinculados à concessão registrados no balancete
de dezembro apresenta ativos a recuperar no valor de R$ 32.195. Por outro lado
a análise da necessidade de capital de giro apresentou um valor negativo de R$

Valor 
Histórico

Obrigações 
Especiais

Redução ao 
Valor 

Recuperável

Valor Novo 
de Reposição Valor Líquido

Saldo em 31/12/2013 956.621     (257.427)  (88.245)     -             610.949      
Adições 161.488       144            -              3.742          165.374       
Baixas (266)            -            -              -              (266)             

Saldo em 31/12/2014 1.117.843  (257.283)  (88.245)     3.742         776.057      

Adições 149.747       (17.791)     -              48.532        180.488       
Baixas -              -            (23.914)       -              (23.914)        
Transferências (46.348)       14.349       -              -              (31.999)        

Saldo em 31/12/2015 1.221.242  (260.725)  (112.159)   52.274       900.632      

31.393. Desta forma, o teste realizado, com base nas premissas descritas,
caracteriza a necessidade de provisão para desvalorização de ativos em R$
23.914, cuja provisão foi devidamente registrada.

16.   Investimentos

16.1 Centrais Elétricas do Norte S.A

O valor de R$ 1.702, refere-se a 0,02% de participação societária da Compa-
nhia no capital social da Eletronorte, investido em 13.949 ações ordinárias
nominativas.

17. Imobilizado

O imobilizado refere-se aos bens, direitos e instalações utilizadas na adminis-
tração da Companhia e está demonstrado por natureza da seguinte forma:

As principais taxas anuais de depreciação de acordo com a Resolução
Normativa ANEEL nº 367, de 02 de setembro de 2009, são as seguintes:

18. Intangível

A movimentação dos ativos intangíveis está demonstrada abaixo:

31/12/2015 31/12/2014
Terrenos 11                 11                  
Participações Societárias
   Centrais Elétricas do Norte S.A. 16.1) 1.702            1.702             
   Outras Participações 93                 93                  

1.806           1.806           

Comercialização/Administração % a.a
Edificações 3,33%
Veículos 14,29%
Equipamentos de Informática 16,67%
Móveis e Utensílios 6,25%
Máquinas e Equipamentos 6,25%

 

Administração
Saldo em 

31/12/2014 Adições Depreciações Transferências
Saldo em 

31/12/2015
 Em serviço 43.473                    -            -                43.473                
 Depreciação Acumulada (22.799)                   -            (1.985)           -                    (24.784)               
 Em curso 9.115                      5.357        -                14.472                

29.789                    5.357        (1.985)           -                    33.161                
(-) Obrigações Especiais Vinculadas à Concessão
 Reintegração Acumulada 60                           -            15                 -                    75                       
 Doações e Subvenções p/ investimentos (408)                        (93)            -                -                    (501)                    

(348)                        (93)            15                 -                    (426)                    

Total 29.441                   5.264       (1.970)         -                   32.735               

Administração
Saldo em 

31/12/2013 Adições Depreciações Transferências
Saldo em 

31/12/2014
 Em serviço 40.092                    -            -                3.381                43.473                
 Depreciação Acumulada (20.989)                   -            (1.810)           -                    (22.799)               
 Em curso 11.676                    820           -                (3.381)               9.115                  

30.779                    820           (1.810)           -                    29.789                
(-) Obrigações Especiais Vinculadas à Concessão
 Reintegração Acumulada 45                           -            15                 -                    60                       
 Doações e Subvenções p/ investimentos (408)                        -            -                -                    (408)                    

(363)                        -            15                 -                    (348)                    

Total 30.416                   820          (1.795)         -                   29.441               

Saldo em 
31/12/2014 Adições Amortizações Transferências

Saldo em 
31/12/2015

Vinculado à Concessão - Distribuição
Em serviço
    Ativo Intangível 408.129        -              -               62.209             470.338          
    Amortização acumulada (371.497)       -              (45.443)        -                  (416.940)         
    Obrigações especiais (19.653)         -              13.414          (14.967)           (21.206)           

16.979          -              (32.029)        47.242             32.192            
Em curso
    Ativo Intangível 32.899          2.778          -               (15.860)           19.817            
    Obrigações especiais 982               -              -               617                  1.599              

33.881          2.778          -               (15.243)           21.416            
50.860         2.778         (32.029)       31.999           53.608           

Não Vinculados à Concessão
Administração
    Em serviço 14.897          -              -               1.182               16.079            
    Amortização acumulada (10.950)         -              (2.167)          -                  (13.117)           
    Em curso 4.228            928             -               (1.182)             3.974              

8.175           928            (2.167)         -                  6.936             

Total 59.035         3.706         (34.196)       31.999           60.544           
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Saldo em 
31/12/2013 Adições Amortizações Transferências Baixas

Saldo em 
31/12/2014

Vinculado à Concessão - Distribuição
Em serviço
    Ativo Intangível 405.330         -                -                 2.882             (83)             408.129          
    Amortização acumulada (328.125)        -                (43.457)          -                 85              (371.497)        
    Obrigações especiais (32.889)          -                13.286           (50)                 -             (19.653)          

44.316           -                (30.171)          2.832             2                16.979            
Em curso
    Ativo Intangível 31.054           4.727            -                 (2.882)            -             32.899            
    Obrigações especiais 929                3                   -                 50                  -             982                 

31.983           4.730            -                 (2.832)            -             33.881            
76.299          4.730           (30.171)        -                2               50.860          

Não Vinculados à Concessão
Administração
    Em serviço 15.515           -                (2.218)            1.600             -             14.897            
    Amortização acumulada (10.950)          -                -             (10.950)          
    Em curso 3.296             2.532            -                 (1.600)            -             4.228              

7.861            2.532           (2.218)          -                -            8.175             

Total 84.160          7.262           (32.389)        -                2               59.035          

A ANEEL estabelece a vida útil-econômica estimada de cada bem integrante da
infraestrutura de distribuição para efeitos de determinação da tarifa, bem como
para apuração do valor da indenização dos bens reversíveis no vencimento do
prazo da concessão. Essa estimativa é revisada periodicamente e aceita pelo
mercado como uma estimativa razoável/adequada para efeitos contábeis e
regulatórios e que representa a melhor estimativa de vida útil dos bens.

A Companhia entende que a amortização do ativo intangível deve respeitar a vida
útil estimada de cada bem integrante do conjunto de bens do ativo fixo contidos
na infraestrutura de distribuição. Assim sendo, esses bens devem ser amortiza-
dos individualmente, respeitando a vida útil de cada um deles, limitada ao prazo
de vencimento da concessão.

O valor residual de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da conces-
são está alocado como ativo financeiro – ativo indenizável (concessão).

19. Fornecedores

19.1 Fornecedores de Materiais e Serviços

Corresponde às obrigações perante fornecedores de materiais, prestadores de
serviços contratados e aquisição de combustíveis pela Companhia, de modo a
realizar operações e manutenções do parque de distribuição de energia elétrica
para atender a área de concessão.

A Companhia possui um programa denominado “”Projeto de Melhoria da Perfomance
Operacional e Financeira das Empresas de Distribuição da ELETROBRAS – PRO-
JETO ENERGIA +”. Para viabilizar esse projeto e honrar os compromissos firma-
dos, a Companhia capta recursos com a  Eletrobras que faz os pagamentos
diretamente aos fornecedores.

19.2 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Corresponde à compra de energia de curto prazo no âmbito da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Fornecedores de Materiais e Serviços Nacionais 19.1) 53.165         188.280          
Fornecedores de energia elétrica 71.680         76.422            
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 19.2) 6.319           193.034          
Petrobras Distribuidora 19.3) 1.094.541    170.537          
Encargos de Uso da Rede Elétrica 1.319           1.868              

1.227.024    630.141          
Não Circulante
  Fornecedores de Materiais e Serviços Nacionais 4.984           -                 
  Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 19.4) 2.001.283    1.335.580       
  Petrobras Distribuidora 19.3) 1.054.240    967.919          

3.060.507    2.303.499       
Total 4.287.531  2.933.640     

19.3 Petrobras Distribuidora

Corresponde ao parcelamento da dívida referente aquisição de combustível
para geração de energia elétrica, vencidas e não pagas, conforme instru-
mento particular de confissão de dívida e aprovação da Diretoria Executiva na
42ª reunião nº 128/15 de 02 de outubro de 2015. O parcelamento foi efetuado
em 18 parcelas de R$ 50.634, atualizados pela taxa SELIC.

19.4 Suprimento de energia elétrica

O custo total de R$ 2.001.283 (R$ 1.335.580 em 2014) é referente a débitos
perante a Eletronorte, relativos ao pagamento do Produtor Independente
Termonorte I e II. Este valor foi apurado a partir da vigência da Lei 12.111/2009.
No exercício 2015 houve atualização no valor de R$ 687.453.

20. Tributos e contribuições sociais

20.1     IRPJ/CSLL

Refere-se ao ajuste anual de IRPJ e CSSL a pagar, apurado no
exercício, após adições e exclusões permitidas pela legislação
tributária. Não houve saldo apurado em 31.12.2015 devido a prejuízo
fiscal apurado no exercício.

20.2   PIS/PASEP/COFINS – Não Circulante

O Despacho ANEEL nº 4.722, de 18 de dezembro de 2009, anexo ao
Despacho da Agência Reguladora estabeleceu determinações para a ela-
boração das demonstrações contábeis para f ins societário e regulatório,
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, em seu item 1.3.2
Passivo, letra e, ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS incidentes so-
bre a aquisição de combustíveis por conta da CCC, para concessionárias
que operam nos sistemas isolados. O valor do reembolso do montante
superior ao efetivo custo incorrido ou verificado com o PIS/PASEP e COFINS,
quando referidas contribuições não tenham representado efetivo custo,
mas sim, um valor passível de recuperação, com base na legislação vi-
gente, deverá ser reconhecido contabilmente o montante desse passivo
ou provisão equivalente, referente ao período de janeiro de 2004 até de-
zembro de 2008, a ser restituído à Conta de Consumo de Combustíveis –
CCC. Os valores estão corrigidos pela IGP-M.

Abaixo composição do saldo:

a) PIS/PASEP – Não Circulante

31/12/2015 31/12/2014
Circulante
PIS/PASEP/COFINS 16.189         7.374               
FGTS 888              779                  
ISS 2.105           1.799               
INSS 3.218           2.656               
ICMS 23.822         15.932             
IRPJ/CSLL 20.1) -               6.480               
Encargos Sociais 267              196                  
Retenções IR/CSLL/COFINS/PIS 13.191         9.188               

59.680         44.404             
Não Circulante
PIS/PASEP/COFINS 20.2) 3.955           3.595               

3.955           3.595               

Total 63.635        47.999            

ANO PASSIVO 
HISTÓRICO

ATUALIZAÇÃO          
IGP-M

PASSIVO 
ATUALIZADO

2005 26                  22                   48                  
2006 203                162                 365                
2007 168                125                 293                

397               309                706               
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ANO PASSIVO 
HISTÓRICO

ATUALIZAÇÃO          
IGP-M

PASSIVO 
ATUALIZADO

2005 120 100 220
2006 933 745 1.678
2007 773 578 1.351

1.826 1.423 3.249

b) COFINS – Não Circulante

21. Financiamentos e empréstimos e Encargos da dívida
21.1 Composição

O saldo de Empréstimos e Financiamentos está composto como segue:

a) Encargos financeiros – Res. 041/2007

São valores antecipados à Eletrobras para compensar a redução dos
encargos financeiros do contrato de empréstimo e financiamento nº
ECF 1861/1999, de 17,85% para 12%.

21.2  Detalhamento dos financiamentos e empréstimos

A Companhia possui empréstimos com as seguintes características:

Empréstimos adquiridos com a Eletrobras, originados de recursos do FINEL e da
RGR para expansão dos sistemas de distribuição com taxas de administração de
1,00% e 2,00% e juros de 5% ao ano, vencíveis e pagos no dia 30 de cada mês,
e parcelas mensais com vencimento entre vinte e quatro (24) a cento e cinquenta
e cinco (155), cujo montante em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 58.497 (R$
72.877 em 2014).

Empréstimos para aquisição e instalação de novos medidores, visando à regu-
larização de unidades consumidoras taxadas, à ampliação de subestações e à
aquisição de subestação móvel com taxas de administração de 2,00% e juros
de 5% ao ano, vencíveis e pagos no dia 30 de cada mês, tendo carência de
vinte e quatro (24) e trinta e seis (36) meses, com amortização prevista entre
sessenta (60) a cento e vinte (120) parcelas mensais atualizadas mensalmen-
te pela taxa RGR, cujo saldo em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 48.957 (R$
54.516 em 2014).

Empréstimos de recursos oriundos de financiamento concedido pelo BIRD à
ELETROBRAS, para cobertura dos custos diretos da implantação do projeto
denominado “Projeto de Melhoria da Performance Operacional e Financeira das
Empresas de Distribuição – PROJETO ENERGIA +”,  com taxas de administração
de 0,5%, Comissão de Reserva de Crédito de 1,00% a.a. e juros definidos
semestralmente pela ELETROBRAS, calculado com base nos custos fixados
pelo BIRD, vencíveis e pagos no dia 30 de cada mês, tendo carência de ses-
senta e seis (66) meses, com amortização prevista em noventa e seis (60)
parcelas mensais, com atualização do saldo devedor pelo índice do IPCA. Este
contrato rege que os custos diretos da implantação do projeto serão pagos
diretamente aos fornecedores pela Eletrobras, dessa forma, os recursos não
transitam pelo caixa da Companhia, valor no final do exercício é de R$ 49.896
(R$ 21.373 em 2014).

Empréstimos para cobertura de déficit operacional - operação com energia na
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) com juros pela taxa SELIC
mais spread de 0,5% ao ano pro rata temporis vencíveis no dia 30 de cada mês,
com carência de doze (12) meses e amortização entre trinta e seis (36) e ses-
senta (60) parcelas mensais,  saldo final R$ 296.394 (R$ 258.028 em 2014).

Passivo
Encargos Circulante Não Circulante Encargos Circulante Não Circulante

Moeda nacional
    Eletrobras 8           129.658    607.023      571       99.832     595.703       

(-)Encargos financeiros - Res. 041/2007 a) -        (2.007)       -        (2.007)      (2.007)          

Saldo Líquido 8           127.651   607.023     571      97.825    593.696      

31/12/2015
Principal

31/12/2014
Principal

Empréstimos para refinanciar dívidas provenientes de empréstimos obtidos
com recursos ordinários da ELETROBRAS, com taxa de administração de
0,5% ao ano pro rata temporis sobre o saldo devedor, vencíveis no dia 30 de
cada mês e juros pela taxa CDI-Cetip, incorporado em 2015, com amortização
entre setenta e duas (72) parcelas mensais, vencendo a primeira em 31 de
agosto de 2016 tendo sido antecipado amortização no valor de R$ 50 milhões
entre novembro e dezembro de 2015, ficando o montante atualizado em 31 de
dezembro de 2015 no valor de R$ 282.937 (R$ 288.741 em 2014).

Garantias:

1.Receita própria
2.Notas promissórias

21.3  Composição do saldo da dívida, por indexador:

21.4 Principais indexadores utilizados para atualização dos
empréstimos e financiamentos

21.5 Vencimentos das parcelas do passivo não circulante

21.6  Movimentação dos empréstimos e financiamentos e encargos

MUTAÇÃO ELETROBRAS /  endividamento

Indexador R$ mil % R$ mil %
FINEL - 20% IGP-M 7.287           0,99 8.523           1,22
RGR 100.168       13,60 118.868       17,08
IPCA 49.905         6,77 21.301         3,06
SELIC 296.393       40,23 257.873       37,05
CDI 282.937       38,41 289.541       41,59
Total 736.689     100              696.106     100   
Principal 736.681       100,00 695.535       99,92
Encargos 8                  0,00 571              0,08
Total 736.689     100              696.106     100   
(-)Encargos financeiros - Res. 041/2007 (2.007)        (4.014)        
Total líquido 734.682     100              692.092     100   

31/12/2015 31/12/2014

Indexador 31/12/2015 31/12/2014
IGP-M 10,54 3,05
FINEL 2,03 0,61
IPCA 10,67 6,41
SELIC 14,15 11,65
CDI 15,99 10,81

ANO 31/12/2015 31/12/2014
2016 -                    116.809       
2017 157.207        117.766       
2018 153.743        66.782         
2019 90.310          49.427         
2020 76.562          37.311         
2021 62.964          205.601       

2022 em diante 66.237          -              
607.023       593.696     

ELETROBRAS Circulante Não circulante
Saldos em 31 de dezembro de 2014 100.403       595.703      
Ingressos -                25.310         
Encargos 13.024           82.631         
Variação monetária 10                  3.225           
Transferência para circulante 49.846           (49.846)        
Amortizações do principal (20.031)         (50.000)        
Amortizações de encargos (13.586)         -               
Saldos em 31 de dezembro de 2015 129.666       607.023      
(-) Encargos financeiros - Res. 041/2007 (2.007)           
Saldos em 31 de dezembro de 2015 127.659       607.023      
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21.7 Cláusulas contratuais restritivas

Os contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia possuem cláusu-
las que requerem comprovação integral dos recursos de qualquer parcela no
prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data da liberação do recurso, ou
verificação, pela Eletrobras, da sua aplicação indevida, desde que, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, contadas da simples comunicação feita pela Eletrobras
neste sentido, a Companhia não tenha adotado providência cabível para regula-
rização/normalização da situação. O descumprimento das condições menciona-
das poderá implicar a rescisão do contrato e o consequente vencimento anteci-
pado das dívidas. Até 31 de dezembro de 2015, a Companhia está adimplente
com todas as condições mencionadas.

22. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais

As provisões passivas estão compostas como segue:

Abaixo, a movimentação ocorrida nos saldos das provisões passivas nos
exercícios findos em 31 de dezembro:

22.1 Trabalhistas

Refere-se a diversas ações movidas contra a Companhia por ex-empregados e
empregados, envolvendo hora extra, periculosidade, penosidade, insalubridade,
diferenças de FGTS, multa compensatória de 40% sobre saldo dos expurgos
inflacionários depositados em conta vinculada de ex-obreiros, indenização por
danos morais decorrentes de acidente de trabalho e ações movidas por
terceirizados ficando a Companhia como responsável subsidiária.

Tendo em vista o estágio dos processos e os recursos apresentados, os asses-
sores jurídicos da Companhia avaliaram os processos da seguinte maneira:

31/12/2015 31/12/2014
Não Circulante

Trabalhistas 22.1)
Periculosidade/ Penosidade/ Insalubridade/ 
Hora Extra 2.745          3.730            

FGTS 26               157               
Outros 6.845          5.482            

9.616         9.369          
Cíveis 22.2)
  Indenizações 39.704        32.065          
  Fornecedores 1.011          106               
  Consumidores 1.962          5.781            
  Órgãos Públicos 521             467               

43.198       38.419        
Fiscais 22.3)
  ICMS 16.096        14.428          

16.096       14.428        
Outras

  Auto de Infração ANEEL 65.862        69.255          
65.862       69.255        

Total Não Circulante 134.772     131.471      

Contingência

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Trabalhistas
Provável 9.616           9.369                84                 104                 
Possível 52.061         36.892              903               790                 
Remota 661              593                   11                 12                   

Total 62.338       46.854             998              906                

Valor Quantidade

31/12/2015 31/12/2014
Saldo no inicio do período 131.471      118.236     
Constituição 3.418            16.069         
Reversão (12.617)        (8.866)          
Atualização 12.500          10.239         
Baixas -               (4.207)          
Total 134.772      131.471     

22.2 Cíveis

As principais ações são provenientes de:

· indenizações por danos morais e materiais, movidas por consumidores ou
terceiros;

· ações de repetição do indébito, que visam à restituição de valores que o
autor entende que foi pago indevidamente;

· ações civis públicas, ajuizadas para defesa de pretensos interesses dos
consumidores tendo como objeto a recuperação de consumo e má qualidade
na prestação de serviços;

Tendo em vista o estágio dos processos e os recursos apresentados, os
assessores jurídicos da Companhia avaliaram os processos da seguinte
maneira:

22.3 Fiscais

A Companhia sofreu processo de fiscalização por parte da Coordenadoria da
Receita Estadual, da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, referen-
te aos procedimentos f iscais adotados no registro e apuração do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, relativo ao período de
janeiro de 1998 a dezembro de 2010, passando o valor global para R$ 843.706
mil, cujo detalhamento de todos os autos estão demonstrados a seguir:

Detalhamento dos autos de infração lavrados em 2003 a 2010

Considerando o estágio dos processos e os recursos apresentados, em 31
de dezembro de 2015, as posições dos julgamentos são as seguintes:

2 processos, no montante de R$ 3.353 mil, aguardando decisão de segunda
instância;

21 processos, no montante de R$ 840.353 mil, com decisão final desfavorável
à Companhia. Processos objeto de ação judicial em curso, definidos pela
Assessoria Jurídica como Possível;

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Cíveis
Provável 43.198         38.419              1.664            1.615              
Possível 326.203       191.248            13.639          11.780            
Remota 136.458       121.497            40                 49                   

Total 505.859     351.164          15.343         13.444           

Valor Quantidade

Quant. Origem Autuação Imposto Multa Juros Atualização Total
2 Diferencial de Alíquota de 2001 e 2002 dez/03 1.304 5.419 3.731 5.642 16.096
4 Créditos da Aquisição de Óleo de 1999 a 2002 dez/03 25.762 83.055 48.173 47.202 204.192
5 Cancelamentos de Fatura 1998 a 2002 dez/03 6.156 17.321 17.582 10.728 51.787

3 Energia Elétrica Diferimento-PIE/Eletronorte 1998 
a 2001 dez/03 11.746 41.283 24.193 19.228 96.450

1 Cancelamento de Fatura 2003 dez/08 900 2.492 1.092 625 5.109
1 Estorno dos créditos GIAMS dez/08 1.471 4.073 1.758 1.022 8.324
5 Estorno de óleo díesel 2004 a 2008 dez/09 111.306 267.152 55.318 24.619 458.395
2 Redução indevida na base de cálculo 2009 e 2010 dez/10 1.051 1.834 297 171 3.353

23 Total dos Autos 159.696 422.629 152.144 109.237 843.706

Período 1998 a 2009
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Não obstante a decisão ter sido desfavorável para a Companhia na esfera
administrativa, quando colocada em discussão judicial, conforme as argumenta-
ções e embasamentos técnico-jurídicos apresentados, as perspectivas de mu-
danças são reais, por este motivo sua classificação como possível.

Tendo em vista o grau dos recursos apresentados, os trâmites a serem segui-
dos, e ainda a expectativa favorável quanto ao seu desfecho, a Administração
da Companhia, suportada por parecer de seus assessores jurídicos, entende
não ser necessária a constituição de provisão para fazer face às eventuais
contingências, exceto para os itens discriminados a seguir:

Diferencial de alíquota do ICMS, no período de 2001 e 2002, objeto dos Autos de
Infração nº. 01.037.884-4 e 01.037.885-2, no montante de R$ 16.096 mil, atuali-
zado até 31 de dezembro de 2015.

ii) Autos de infração – ANEEL

Após a manifestação da assessoria jurídica da Companhia com o posicionamento
na alteração da probabilidade de êxito possível para provável dos autos de
infração, a Companhia registrou como provisão passiva os autos de infração
lavrados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em decorrência de
não conformidade e procedimentos ocasionados por descumprimento às resolu-
ções vigentes que são estabelecidas ao setor elétrico.

A seguir, elencamos o detalhamento dos autos:

AI Origem

31/12/2014
 Provisão           
Reversão  Atualização 31/12/2015

004/2008 DEC e FEC 24.307       -              3.211            27.518          
038/2010 DEC e FEC 2.974         -              393               3.367            
043/2010-SFE Índices INS, ICO e IAB 168            -              22                 190               
054/2010-SFE Informações Perdas Técnicas 1.265         -              168               1.433            

078/2010-SFE Não conformidade nas áreas 
técnicas e comercial 2.583         -              341               2.924            

089/2010-SFE DEC e FEC 5.444         -              719               6.163            
090/2010-SFE Índices DRP e DRC 1.906         -              252               2.158            

039/2010-SFG
Não equacionamento reposição 
óleo díesel a CCC 10.273       -              1.357            11.630          

128/2010-SFE DIC, FIC e DMIC 2.446         -              324               2.770            
034/2013 -SFE Transgressão indicador 1.633         -              216               1.849            
1007/2013 Descumprimento do PRODIST 1.396         -              184               1.580            

1027/213-SFE
Transgressão indicador Call 
Center 662            -              87                 749               

1041/2013-SFE Incorporação de Redes 5.684         (5.084)         (600)              -               
008/2014-SFE Fiscalização no COI 1.342         160               1.502            
011/2014-SFE Transgressões níveis de tensão 7.172         (6.550)         (622)              -               

048/2015-SFE
Transgressão indicador Call 
Center -             1.228          95                 1.323            

054/2015-SFE

Descumprimento no cronograma 
de desligamento para obras na 
subestação Abunã -             105             6                   111               

082/2015-SFE
Transgressão indicador Call 
Center -             564             31                 595               

Total dos Autos 69.255      (9.737)        6.344           65.862        

Valor R$

DEC Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
FEC Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
INS Índice de Nível de Serviço
ICO Índice de Chamadas Ocupadas
IAB Índice de Abandono
DRP Duração Relativa da Transgressão de Tensão Precária
DRC Duração Relativa da Transgressão de Tensão Crítica
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora
DIC Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora
FIC Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora
RIT Relatório de Informações Trimestrais
PRODIST Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

23. Obrigações estimadas

23.1 Provisão para despesas médicas - PID

Em 17.05.2013, através da Resolução de Diretoria, nº 069/2013 foi aprovado
o Plano de Incentivo ao Desligamento - PID, aprovado pelo DEST, com as
seguintes características básicas:

Etapa I – Desligamento em 2013
· Pagamento de 0,65 remuneração por ano de vínculo empregatício efetivo

com a empresa, limitado a 35 anos e ao teto de R$ 600 mil, observado,
ainda o piso de R$ 100 mil;

· Incentivo complementar correspondente a 40% do saldo rescisório do
FGTS; e

· Custeio do plano de saúde pelo período de 60 meses, contados a partir
da data de desligamento.

Etapa II – Desligamento entre janeiro e novembro 2014
· Pagamento de 0,5 remuneração por ano de vínculo empregatício efetivo

com a empresa, limitado a 24 anos e ao teto de R$ 250 mil;
· Incentivo complementar correspondente a 40% do saldo rescisório do

FGTS;
· Soma do incentivo financeiro e o incentivo complementar se limitará a R$

400 mil; e
· Custeio do plano de saúde pelo período de 12 meses, contados a partir

da data de desligamento.
· Prazo de adesão até 10 de julho de 2013.

Após abertura do PID para adesão 88 colaboradores optaram pelo desliga-
mento, assim distribuídos:
· 81 na etapa I

· 07 na etapa II

Com base nas condições estabelecidas, os cálculos demonstram uma previ-
são de desembolso de R$ 23.367 mil, cujos valores foram registrados como
obrigações no curto prazo de R$ 17.908 e no longo prazo R$ 5.459 em junho/
2013. Atualmente com os desligamentos efetivados, o saldo em 31 de dezem-
bro de 2015 é de R$ 2.886, referindo-se apenas às provisões de gastos com
o benefício pós emprego do plano de saúde, sendo que o valor foi revisado
pelo Atuário e atualizado conforme as premissas atuariais. (Notas 27.1 e 38.3).

24.  Encargos setoriais

Os saldos apresentados de encargos setoriais estão compostos da
seguinte forma:

24.1 QUOTA CDE

A variação da quota CDE refere-se ao aumento da quota de acordo com a
Resolução Homologatória nº 1987, de 24 de novembro de 2015, por ocasião
do reajuste tarifário.

31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Provisão para despesas médicas -  PID 23.1) 2.886             3.819             
Provisão de férias/13º salário 810                2.942             
Encargos - Folha de pagamento 9.391             9.161             
Folha de Pagamento 2.430             2.151             
Total 15.517         18.073          

31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Quota CDE 24.1) 17.501          1.201            
PROINFA 1.479            1.479            
Bandeira Tarifária 1.133            -                
Total 20.113         2.680           
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25. Outros passivos

25.1 Consumidores taxas diversas

Essa variação refere-se a devolução aos consumidores referente a Portaria nº
024/2000 da Aneel que rege sobre o desempenho da rede básica  e avaliação de
continuidade de prestação de serviços de energia elétrica, tais como: DIC, FIC,
DEC, FEC e Resolução nº 318/2008 que estabelece critérios e procedimentos
para repasse ao consumidor residencial e rural, na forma de bônus, do saldo
positivo da conta de comercialização da energia elétrica de ITAIPU.

25.2 Prefeituras – Iluminação Pública

Referem-se às Contribuições para Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
COSIP que são inseridas nas faturas de energia elétrica dos consumidores, e
quando arrecadadas são repassadas às prefeituras.

25.3 Termo de ajuste de conduta – TAC

O Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC nº 004/2008, celebrado
entre a Companhia e a ANEEL em 25 de março de 2008, refere-se à penalidade
imposta no montante de R$ 8.669, relativo à violação de metas de Duração
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e Frequência de
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC constatado pela ANEEL/
SFE, no período de 01/01/2006 a 20/03/2007, que implicaram na lavratura dos
Termos de Notificação – TN’s nº 061/2044 – SFE e 034/2007-SFE. A Companhia
previu na sua dotação orçamentária, recursos para o cumprimento do Termo de
Ajuste de Conduta no exercício de 2016.

25.4 Programa de Eficiência Energética – PEE

O Programa de Eficiência Energética busca a segurança, educação e economia
que contempla a substituição de aparelhos elétricos ineficientes por eficientes,
além de prestar orientações quanto ao uso racional de energia elétrica.

Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, toda Concessioná-
ria tem a obrigatoriedade de investir 0,5% da sua Receita Operacional Líquida
(ROL) em projetos de Eficiência Energética.

Estes projetos têm como objetivo primordial a redução do consumo de energia
elétrica, através de orientação para mudança de hábitos, visando uma melhoria
da qualidade de vida dos seus clientes, com a substituição de equipamentos de
uso final (lâmpadas e geladeiras eficientes), projetos educacionais, enfatizando
a importância da educação ambiental. A variação no longo prazo refere-se a
atualização R$ 3.144 e transferência do curto para longo prazo em R$ 3.875.

25.5 Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D

O Programa de P&D busca incentivar inovações tecnológicas no setor elétrico, o
qual a Companhia deve aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita
operacional líquida. A variação no longo prazo refere-se à transferência do curto
para longo prazo e atualizações monetárias.

Circulante 31/12/2015 31/12/2014
Consumidores - Taxas Diversas 25.1) 7.112                 6.557             
Prefeituras - Iluminação Pública 25.2) 8.680                 7.977             
Outras provisões 9.000                 7.000             
Termo de Ajuste de Conduta - ANEEL 25.3) 4.417                 4.417             
Programa de Eficiência Energética - PEE 25.4) 4.202                 4.907             
Participação nos Lucros e Resultados 36                      14                  
Programa de Pesquisa & Desenv. Tecnologico - P&D 25.5) 1.696                 1.978             
Outras 1.694                 4.924             

36.837             37.774          
Não Circulante
Programa de Eficiência Energética - PEE 25.4) 28.740               21.721           
Programa de Pesquisa & Desenv. Tecnologico - P&D 25.5) 13.459               11.528           

42.199             33.249          

Total 79.036             71.023          

26. Adiantamento para futuro aumento de capital

No exercício de 2015, não houve aporte de recursos destinados a futuro
aumento de capital. A variação ocorrida refere-se a variação monetária do
saldo remanescente de 2013.

Abaixo, a movimentação ocorrida no exercício:

31/12/2015 31/12/2014
Saldo anterior 245                 233                 
Atualização -                   12                    
Total 245                 245                 
27.  Capital social

A composição acionária do capital social da Companhia em 31 de dezembro
de 2015 e 2014, estava assim apresentada:

Quantidade de Ações
Ordinárias

Eletrobras 1.212.156.653 100 1.325.124
1.212.156.653 100 1.325.124

% ValorAcionista

27.1 Outros Resultados Abrangentes

A Companhia procedeu a avaliação atuarial dos benefícios pós-emprego
concedido aos empregados e o plano de saúde concedido como benefício em
função à adesão do Plano de Incentivo ao Desligamento – PID, cujo montante
de atualizações foi de R$ 213, com base nos dados apresentados nas notas
23 e 38.

28.  Receita operacional líquida

Abaixo composição a receita operacional líquida:

RECEITA
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Receita de Fornecimento
Residencial 1.177.038 1.157.444 662.760        567.932        
Industrial 430.214 525.662 185.760        187.641        
Comercial 645.799 632.376 348.372        299.059        
Rural 304.871 285.676 110.623        92.144          
Poder Público 223.951 208.490 117.333        89.203          
Iluminação Pública 130.506 129.892 36.290          35.229          
Serviço Público 48.694 48.549 13.180          15.115          
Consumo Próprio 5.607 3.966 3.128            1.910            
Não Faturado -                -                9.935            (3.816)          
Bandeira Tarifaria 28.2) -                -                166.894        -               
Total da Receita de Fornecimento 28.1) 2.966.680   2.992.055   1.654.275   1.284.417   

Outras Receitas
Receita de Construção 134.733        166.360        
Receita CDE 57.345          31.844          
Sobrecontratação Termonorte II 28.3) -                130.294        
Energia Curto Prazo 44.402          -               
CVA Ativa/Passiva 28.4) (151.180)       46.572          
Outras Receitas Operacionais 28.5) 24.171          26.575          
Total de Outras Receitas 109.471      401.645      

Total da Receita Operacional Bruta 1.763.746   1.686.062   

MWh R$ MIL
(não auditado)
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28.1 Receita de Fornecimento

Em 25 de novembro de 2014, mediante Resolução Homologatória nº 1.826 as
tarifas da Companhia foram reposicionadas em 18,26% para serem aplicadas ao
período de 30 de novembro de 2014 a 29 de novembro de 2015, portanto os
efeitos desse reajuste foram alocados a receita de 11 meses do ano de 2015.

Ocorre que, em virtude de uma série de eventos que impactaram ou iriam impactar
sobremaneira os custos das Distribuidoras, e que não foram previstos nas tari-
fas de energia elétrica nos reposicionamentos ocorridos em 2014, tornou-se
necessário uma Revisão Tarifária Extraordinária – RTE, a qual foi solicitada pelas
empresas para acobertar custos com Exposição Involuntária ao Mercado de
Curto Prazo (MCP), risco hidrológico  dos  Contratos  de  Cota  de  Garantia  Física
(CCGF), Encargo de Serviço do Sistema (ESS), tarifa de Itaipu, preço do 14º
Leilão de Energia Existente e do 18º Leilão de Ajuste e quota de CDE do ano de
2015. Em razão desses eventos, houve necessidade de um novo
reposicionamento das tarifas, as quais, mediante a publicação da Resolução
Homologatória nº 1.858, de 27 de fevereiro de 2015, foram reajustadas na média
de 16,9%. Esse incremento nas tarifas teve sua vigência entre de 02 de março a
29 de novembro de 2015.

Em 24 de novembro de 2015, cumprindo o procedimento ordinário de
reposicionamento anual, as tarifas foram reajustadas pela ANEEL e homologa-
das mediante a Resolução Homologatória nº 1.987. As novas tarifas foram
reposicionadas economicamente em 48,08% e financeiramente em -9,67%. Com
o efeito f inanceiro negativo o valor f inal resultou num reajuste na ordem de
38,41%. Esse novo reposicionamento afeta o mês de dezembro de 2015 e 11
meses restantes do ano de 2016.

28.2 Bandeira Tarifária

A Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifária (Conta Bandeiras)
foi criada pelo Decreto nº 8.401/2015 e tem como finalidade administrar os recur-
sos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas pela ANEEL,
por meio da Resolução Normativa nº 547, de 16 de abril de 2013, que estabele-
ceu os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de bandeiras
tarifárias.

O mecanismo das bandeiras busca permitir o repasse mês a mês dos gastos
com aquisição de energia termelétrica, ou seja, o ajuste mensal das diferenças
de custos entre o custo que foi estimado na tarifa e o custo incorrido na aquisi-
ção de energia elétrica para revenda. Esse ajuste até então ocorria somente no
reajuste anual. Com adoção das bandeiras busca-se suavizar seus efeitos aos
consumidores nos momentos de reposicionamento e ao tempo aliviar a pressão
de caixa para as distribuidoras que passam a ter mais recursos para aquisição
da energia caso a venha a tornar-se mais cara.

As bandeiras são sinalizadas em Bandeiras Verde, Amarela e Vermelha e são
aplicáveis de acordo com as condições de atendimento da carga, dadas pela
soma do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), Custo Marginal de Operação
(CMO) com os Encargos de Serviços de Sistema por Segurança Energética
(ESS_SE). A esses valores são acrescentados os impostos vigentes, ICMS, PIS/
PASEP e a COFINS.

DEDUÇÕES
Tributos e Contribuições Sociais
ICMS (262.832)       (223.503)      
COFINS (121.680)       (106.547)      
PIS/ PASEP (26.485)         (23.132)        
Bandeira Tarifaria ICMS, COFINS E PIS/PASEP 28.2) (31.745)         -               
Subtotal (442.742)     (353.182)    
Encargos Setoriais 28.6)
Cota Emprestimo ACR (6.319)           -               
Conta de Desenvolvimento energético - CDE (185.663)       (13.960)        
Subtotal (191.982)     (13.960)       
Outras deduções
Encargos do Consumidor - PEE (3.976)           (4.715)          
Encargos do Consumidor - P&D (3.976)           (4.715)          
Repasse Bandeira Tarifaria 28.2) (135.149)       -               
Subtotal (143.101)     (9.430)         

Total de Deduções da Receita (777.825)     (376.572)    

Total Receita Operacional Líquida 985.921      1.309.490   

28.3  Sobrecontratação Termonorte II

Refere-se à homologação pela ANEEL correspondente ao resultado da
sobrecontratação de energia elétrica pela Companhia, referente aos anos
civis de 2009 (novembro e dezembro), 2010, 2011 e 2012 do contrato com a
Termonorte II conforme Resolução Homologatória nº 1.826, de 25 de novem-
bro de 2014. No exercício de 2015 não tivemos recálculos.

28.4  CVA Ativa e Passiva

Na rubrica são reconhecidos os valores correspondentes às diferenças tem-
porárias apuradas entre o custo coberto pela tarifa do período e o valor
efetivamente realizado. O registro contábil é embasado pela Orientação Téc-
nica OCPC 08, quanto ao reconhecimento de determinados ativos e passivos
nos relatórios contábil-financeiros das distribuidoras de energia elétrica emi-
tidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade.

28.5  Outras receitas operacionais

São receitas decorrentes da prestação de serviços como taxa de administra-
ção de cobrança de iluminação pública, aluguéis de uso mútuo de postes,
taxas sobre vistoria, ligação e religamento de unidades de consumo, aferição
de medidor, reaviso de vencimento de conta, emissão de 2ª via de conta,
verificação do nível de tensão a pedido do consumidor e outros que venham
a ser estabelecidos pelo órgão regulador.

28.6  Encargos setoriais

 a) Cota Empréstimo ACR

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) pelo Decreto nº
8.221/2014 determinou a criação e manutenção da Conta no Ambiente de
Contratação Regulada, denominada de Conta-ACR.  Essa conta foi instituída
com a finalidade de cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, os custos das
concessionárias de distribuição que excediam a cobertura tarifária relativa à
exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de usinas
termelétricas vinculadas aos Contratos de Comercialização de Energia Elétri-
ca no Ambiente Regulado na modalidade por disponibilidade – CCEAR-D.

Com os eventos ocorridos entre 2013 e 2014, algumas empresas distribuido-
ras ficaram sem o devido lastro contratual de energia, tendo que obter essa
energia no chamado mercado de curto prazo, mercado esse que, diante do
cenário hidrológico desfavorável, além de outras intervenções governamen-
tais que influíram diretamente no setor elétrico, teve seu custo altamente
elevado, fazendo com que as distribuidoras expostas ficassem sem condi-
ções de caixa para pagar essa energia. Sob o risco de insolvência generali-
zada por parte das distribuidoras.
Diante da situação agravada e na incapacidade de se obter recursos aportados
pelo Tesouro Nacional buscou-se uma operação de crédito junto a treze ban-
cos, para cobrir, no período de fevereiro a dezembro de 2014, as despesas
das distribuidoras advindas da exposição involuntária ao mercado de curto
prazo ou do despacho de usinas térmicas contratadas por disponibilidade.

O custo dessa operação será repassado aos consumidores na tarifa de
energia elétrica, via CDE, de março de 2015 a dezembro de 2017, nos respec-
tivos reposicionamentos tarifários que passaram a ocorrer no aniversário da
concessão de cada distribuidora. Para a Companhia, conforme estabelece a
Resolução Homologatória nº 1.863, de 31 de março de 2015, serão 52 quotas,
ou parcelas mensais, no valor de R$ 6.319 a parcela, cujo inicio de pagamento
iniciou em dezembro de 2015 em razão do reposicionamento da distribuidora
ter acontecido na data de 29 de novembro do mesmo ano. Dessa forma esse
custo da Conta ACR já foi repassado a tarifa aplicada aos consumidores da
concessão em Rondônia.

b) Encargos setoriais CDE

O encargo Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), criada pela Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002 sofreu uma série de alterações ao longo dos
últimos anos. Esse encargo teve inicialmente o objetivo de promover o desen-
volvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida
a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás na-
tural e carvão mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interliga-
dos; promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o
território nacional; e garantir recursos para atendimento à subvenção econô-
mica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos
consumidores da subclasse residencial baixa renda.
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Em função das Leis nºs 12.783 e 12.839 o encargo CDE passou a assumir
objetivos similares ao da RGR, como a amortização de operações financeiras
vinculadas à indenização por ocasião da reversão de concessões de energia
elétrica. Também foram adicionadas à CDE as funções de prover recursos para
compensar os descontos aplicados nas tarifas de energia elétrica (subsídios
tarifários) e o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração,
além de cobrir os custos de geração de energia elétrica nos sistemas isolados,
em substituição ao encargo da CCC, que fora extinto.

A partir de 2013, elencou-se uma série de eventos que não foram considerados
nos processos tarifários de 2014 cujos efeitos desequilibraram as condições
financeiras das empresas do setor de distribuição. Entre eles, destacam-se o
14º leilão de energia existente, o 18º leilão de ajuste, os custos previstos com
ESS, o “risco hidrológico dos CCGF”, o aumento da tarifa de repasse da potência
oriunda da usina hidrelétrica de Itaipu e a revisão das quotas de CDE. Como
esses eventos não foram – e não havia como sê-lo – previstos e/ou considera-
dos nos reajustes, a receita obtida pelas distribuidoras com as tarifas f icou
aquém dos custos incorridos. Esses eventos tornaram extremamente impactantes
já que os anos de 2013 e 2014 a conjuntura hidrológica tornou-se desfavorável
elevando os custos de geração cujo impacto fez com que, medidas extraordiná-
rias na CDE se fizessem necessárias, levando a edição de Decretos do Poder
Executivo (Dec. nºs 7.891/2013, 7.945/2013 e 8.221/2014) que permitiram o
repasse de recursos da CDE às distribuidoras para a cobertura de custos asso-
ciados com a contratação de energia e o pagamento de encargos setoriais para
o atendimento do mercado cativo de energia elétrica.

Como a contrapartida desse repasse se dá mediante quotas a serem recolhidas
pelas distribuidoras junto ao fundo CDE, houve uma elevação substancial do
encargo o qual foi acondicionado nas tarifas dos consumidores a partir da Revi-
são Tarifaria Extraordinária (RTE) ocorrida em 27 de fevereiro de 2015.

Para melhor demonstração dessa elevação no caso da Companhia, a figura
abaixo demonstra a elevação expressiva do encargo (403,41% de aumento) no
reposicionamento em novembro de 2015 quando comparados ao seu custo
tarifário em novembro de 2014.

DRA – Data de Referência Anterior
DRP – Data do Reajuste em Processamento

Os valores estabelecidos na tarifa para o período de 30 de novembro de 2015
a 29 de novembro de 2016 estão abertos em componentes de custos confor-
me figura abaixo.

29. Custo com energia elétrica

A variação refere-se a redução dos gastos com combustíveis em função da
paralização de usina por falta de combustível devido a enchente e inadimplência
da Companhia junto a Petrobrás; ocorreu também a redução dos valores dos
contratos de longo prazo em função de suspensão do contrato bilateral com
a UHE Rondon II; em relação ao mercado de curto prazo a redução ocorreu
devido a  Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ter homologado em
novembro de 2014 os limites máximo e mínimo do Preço de Liquidações de
Diferenças (PLD) para o ano de 2015 em R$ 388,48/MWh e R$ 30,26/MWh,
respectivamente, no exercício de 2014 o valores eram R$ 822,83/MWh e R$
15,62/MWh preço máximo e mínimo.

Os valores recebidos como crédito da CCEE por conta do reprocessamentos
do despacho 2.180/2013, foram reconhecidos como redutor do crédito da
CCC,  sendo R$ 491.917 em 2014 e 281.142 em 2015.

30. Custos de operação, serviços e despesas operacionais

31/12/2015 31/12/2014
Energia Comprada e                            
Uso da Rede Elétrica R$ mil R$ mil

Energia comprada 721.434 444.383

Combustivel 1.024.079 1.258.021
Contratos de longo prazo 421.841 472.409
Mercado Isolado 101.117 93.006
Mercado de Curto Prazo 28.596 463.487
Créditos da Lei 12.111/2009 (921.971)           (1.847.475)        
Outros 67.772 4.935                

Proinfa 18.276 19.217

Encargos de Uso da Rede Elétrica 16.949 14.674

Total 756.659           478.274           

Custo de 
Operação

Custo de 
Serviços 

Prestados a 
Terceiros

Despesas 
Operacionais Total

  Pessoal 30.1) 47.476         -             77.684         125.160       
  Material 3.101          -             1.643          4.744          
  Serviços de Terceiros 70.186         -             53.328         123.514       

Depreciação e Amortização 31.953         -             4.213          36.166         
Arrendamentos e Aluguéis 1.388          -             3.113          4.501          

  Construção 30.2) -             134.733       -             134.733       
  Provisões Operacionais 30.3) -             -             (7.334)         (7.334)         
  (-) Recuperação de despesas 30.4) (386)            -             (41.562)        (41.948)        
  Perdas no recebimento de créditos 30.5) -             -             62.626         62.626         
  Tributos 282             -             1.234          1.516          
  Taxa de fiscalização -             -             1.294          1.294          
  Indenizações diversas 30.6) 1.353          -             16.916         18.269         
  Custas e taxas judiciais 18               -             4.050          4.068          
  Consumo próprio de energia -             -             3.389          3.389          
  Outros 1.992          -             11.450         13.442         
Total 157.363      134.733      192.044      484.140      

31/12/2015
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Custo de 
Operação

Custo de 
Serviços 

Prestados a 
Terceiros

Despesas 
Operacionais Total

  Pessoal 43.721         -             78.509         122.230       
  Material 2.761          -             1.853          4.614          
  Serviços de Terceiros 65.501         -             58.705         124.206       
  Depreciação e Amortização 30.073         -             4.109          34.182         
  Arrendamentos e Aluguéis 1.546          -             2.582          4.128          
  Construção -             166.360       -             166.360       
  Provisões Operacionais -             -             (1.583)         (1.583)         
  (-) Recuperação de despesas (3)               -             (140.125)      (140.128)      
  Perdas no recebimento de créditos -             -             59.989         59.989         
  Tributos 315             -             1.112          1.427          
  Taxa de fiscalização -             -             550             550             
  Indenizações diversas -             -             25.237         25.237         
  Custas e taxas judic iais -             -             3.096          3.096          
  Consumo próprio de energia -             -             1.914          1.914          
  Outros 1.872          -             9.151          11.023         

145.786      166.360      105.099      417.245      

31/12/2014

30.1 Pessoal

Em maio/2015, em decorrência do acordo coletivo de trabalho houve reajuste
salarial de 8,17%.

30.2 Custo de construção

A Companhia contabiliza receitas relativas a serviços de construção ou melhoria
da infraestrutura utilizada na prestação de serviços de distribuição de energia
elétrica. Está reconhecida pelo mesmo montante dos custos de construção. Tais
valores são de reconhecimento obrigatório pelo ICPC 01(R1) Contratos de Con-
cessão e correspondem ao custo de construção de obras de concessão de
distribuição de energia elétrica, não existindo margem de lucro, assim a receita
de construção é igual ao custo de construção as quais totalizaram em R$ 134.733
em 2015 e R$ 166.360 em 2014. Os respectivos gastos foram reconhecidos na
demonstração do resultado do período.

30.3 Provisões e reversões operacionais

Dentre os maiores impactos sofridos nas provisões operacionais, destacam-se:

· Provisões trabalhistas: redução em decorrência de baixa contábil de proces-
sos movidos contra a Companhia;

· Provisões cíveis: variação em decorrência da baixa de processos encerra-
dos em decorrência de acordos.

· Provisões fiscais: nada foi acrescentado no exercício;

· Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD): a reversão da PCLD
ocorreu devido à transferência de créditos para perdas com base na legisla-
ção especif ica.

· Provisão para redução ao valor recuperável de ativos: A Companhia aplicou
teste de recuperabilidade dos ativos vinculados à concessão, detectando
perdas no exercício de 2015 (Nota 15).

Provisões e reversões operacionais Notas 31/12/2015 31/12/2014
Trabalhistas 22) 381              486               
Cíveis 22) 8.818           (7.689)           
Outros passivos (2.000)         2.050            
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6.4) 23.570         6.524            
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos 15) (23.914)       -                
Outros ativos 479              212               

7.334          1.583           

30.4 Recuperação de despesas

O registro em 2014 no valor de R$ 134.733 refere-se ao que estabelece a Reso-
lução Normativa nº 597, de 17 de dezembro de 2013, da ANEEL, quanto à alteração
da redação da Resolução Normativa nº 427, de 22 de fevereiro de 2011:

“Art. 9º Os agentes beneficiários da CCC terão direito ao reembolso
do custo decorrente dos créditos não compensados de ICMS e de
PIS/PASEP e COFINS, constituídos e acumulados a partir de agosto de
2009 (inclusive), nos termos e condições definidos nesta Resolução.
§ 1º Considera-se a data da nota fiscal emitida da despesa como a
data da constituição do crédito de ICMS e de PIS/PASEP e COFINS.
§ 2º O reembolso efetivo consistirá na transferência, pelo fundo CCC
ao agente beneficiário, dos montantes correspondentes aos créditos
de ICMS e de PIS/PASEP e COFINS e na devolução, pelo agente
beneficiário ao fundo CCC, dos montantes referentes aos créditos
compensados desses tributos ao longo do ano.”

Em 2015, consta nessa rubrica o valor de R$ 42.477 mil, sendo que
R$ 39.162 refere-se a recuperação de tributos da conta CCC.

30.5   Perdas no recebimento de créditos

Perdas ocorridas com crédito decorrentes de suas atividades na
comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação fiscal.

30.6   Indenizações diversas

Engloba nessa rubrica as indenizações a terceiros referente a processos
administrativos e judiciais, com pedidos de ressarcimento por danos em apare-
lhos elétricos, indenizações trabalhistas de empregados, ex-empregados, e
responsabilidade solidária, mediante cláusula contratual a Companhia respon-
de solidariamente pela prestação de serviços. O aumento deve-se ao encerra-
mento de vários processos com resultados desfavoráveis resultando no de-
sembolso.

31. Resultado Financeiro

31/12/2015 31/12/2014
Receitas
Renda de Aplicações Financeiras 4.003            1.068          
Acréscimos Moratórios de Energia Vendida 40.292          30.270        
Variações Monetárias Ativas 31.1) 7.980            13.031        
Atualização créditos CCC 31.2) 715.891        30.760        
Outras 5.229            18.390        
Total de Receitas 773.395      93.519       

Despesas
Encargos de Dívidas 31.3) (95.655)        (63.883)       
Atualização riscos trabalhistas, fiscais, cíveis, etc. (12.500)        (10.239)       
Atualização ICMS - CCC (13.668)        (4.902)         
Multa DIC-FIC (13.010)        (9.943)         
PEE & P&D (4.994)          (3.409)         
Atualização AFAC's -               (12)              
Juros contratos de parcelamentos (3.235)          (833)            
IOF s/empréstimos (696)             (13.892)       
Diferimento encargos (2.007)          (2.007)         
Ajuste a valor presente (1.420)          (1.333)         
Fornecedores 31.4) (959.265)      (83.649)       
Juros processos administrativos 31.5) (15.613)        -              
Outras 31.6) (16.752)        (2.507)         
Total de Despesas (1.138.815) (196.609)   

Resultado Financeiro (365.420)     (103.090)   
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31.1 Variações Monetárias Ativas

As variações monetárias ativas referem-se às atualizações de contratos de
parcelamentos de energia elétrica de consumidores e depósitos judiciais.

31.2 Atualização créditos CCC

Refere-se à atualização pela SELIC dos créditos junto a CCC não repassados à
Companhia até novembro de 2014, por força da Portaria Interministerial 652/14 e
atualização pelo IPCA dos créditos junto ao fundo CCC correspondentes a valo-
res não compensados de ICMS, do PIS/PASEP e da COFINS normatizado pela
Resolução Normativa ANEEL nº 597, de 17 de dezembro de 2013, os valores
estão atualizados até 31 de dezembro de 2015.

31.3 Encargos de dívida

Referem-se aos contratos de financiamentos firmados com a Eletrobras, o au-
mento deve-se à incorporação dos encargos ao principal.

31.4 Atualização de fornecedores

Refere-se à atualização da dívida da Companhia junto à Eletronorte,  Petrobras e
outras, conforme segue:

a) Eletronorte:

Em 01/12/2008 foi assinado o Termo de Cessão dos contratos celebrados
entre a ELETRONORTE e o PIE TERMONORTE, para a Companhia, e
encaminhados à ANEEL para sua homologação. A SFF/ANEEL inicialmente
não anuiu com a cessão dos contratos, solicitando ajustes e definindo
pontos conforme se consolidava o novo marco regulatório de acordo
com a Lei nº 12.111/2009.

Com base na cláusula terceira do Segundo Termo Aditivo de Cessão do
Contrato, a data de vigência da cessão do contrato somente terá eficácia
como estabelecido no Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão,
condicionada à homologação da cessão por parte da ANEEL.”

Assim, o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cessão, firmado entre a
Companhia e a Eletrobras Eletronorte, com anuência da Eletrobras,
referentes ao contrato com o Produtor Independente Termonorte II, foi
homologado pela ANEEL, por meio do Despacho nº 2.180, de 09 de julho
de 2013 e registrado na CCEE em agosto de 2013, com seus efeitos
retroagindo a agosto de 2009.

Em 10 de dezembro de 2014, a Portaria Interministerial nº 652 definiu as
condições de atualização f inanceira dos créditos que as empresas
possuem junto a Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, que versa
em seu art. 2º inciso III que a atualização do saldo devedor, da referida
dívida, será feita com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic, ou outro índice que vier a substituí-la, a
partir do fato gerador.

Após consultas realizadas pelo Gestor do Fundo CCC à ANEEL e  interações
da Eletronorte e Companhia, ANEEL emitiu em 11 de novembro de 2015 o
Ofício nº 654/2015-SFF/ANEEL definindo como fato gerador o momento
da despesa, deste modo criando as condições necessárias para a
atualização dos valores envolvidos na transação.

Deste modo tanto os valores a crédito como a débito registados neste
período foram atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic do período de novembro de 2009 a
dezembro de 2015.

b) Petrobras:

Corresponde à atualização da dívida com a Petrobrás pelo fornecimento
de óleo diesel, vencidas de dezembro/2014 a junho/2015, conforme ins-
trumento de confissão de dívida entre a Companhia e a Petrobrás, regis-
trada na 42ª Resolução de Diretoria Executiva nº 128/15 de 02 de outubro
de 2015.

Fornecedores 31/12/2015 31/12/2014
Eletronorte/Termonorte a) (687.453)                 (60)                    
Petrobrás b) (252.860)                 (78.030)             
Outras (18.952)                   (5.559)               
Total (959.265)               (83.649)           

31.5 Juros processos administrativos

Juros referente a quitação de processos administrativos da Companhia com
a Receita Federal do Brasil, cujos processos são de retenção na fonte de
11% de obrigações previdenciárias do período de apuração de janeiro/2000 a
dezembro/2003, autuação por falta de apresentação de arquivos digitais de
2007 e 2008, indeferimento do Pedido de Compensação (PERDCOMP) de
pagamento a maior ou indevido referente a PIS/COFINS de agosto/2007 , no
Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT), art. 1º, § 1º, item II
da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.037 de 28 de julho de 2015.

31.6 Outras

Nessa rubrica estão os registros referentes a multas moratórias sobre autos
de infrações, contratos com compra de energia, atualização de passivos
financeiros e juros decorrentes de pagamentos em atraso, tais como: PIS/
PASEP, COFINS, ISS, ONS, etc.

32. Gestão de Risco Financeiro

32.1 Fatores de risco financeiro

a) Risco de crédito

A política da Companhia considera o risco de crédito a que está disposta a se
sujeitar no curso de seus negócios, bem como no acompanhamento dos
prazos concedidos. São procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais
problemas de inadimplência em seu contas a receber de clientes.

A Companhia não realiza análise de crédito previamente ao início do
fornecimento de energia, pois como distribuidora de energia elétrica, é regida
por contrato de concessão, bem como pela regulamentação do setor elétrico
é obrigada a fornecer energia a todos os clientes localizados na sua área de
concessão.

Para recuperação da inadimplência a Companhia atua por meio de:

i. Programas de renegociação dos débitos pendentes;
ii. Negativação de clientes em empresas de proteção ao crédito;
iii. Suspensão do fornecimento de energia elétrica, em conformidade com a

regulamentação vigente;
iv. Contratação de empresa especializada na cobrança de contas em atraso e
v. Cobrança judicial.

b) Risco de liquidez

É o risco da Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para
honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descompasso de
prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para
administrar a liquidez do caixa são estabelecidas premissas de desembolsos
e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela Diretoria
financeira.

Os eventuais saldos de caixa auferidos pela Companhia, além dos
programados para administração do capital circulante, é transferido para
contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de
curto prazo, escolhendo instrumentos dentro das limitações legais que requer
a concessão, com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para
fornecer margem, conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

Abaixo, divulgação do quadro que são os fluxos de caixa não descontados
contratados da conta de fornecedores, encargos setoriais e financiamentos
e empréstimos:

Menos de Entre 1 e Entre 2 e
1 ano 2 anos 5 anos

Fornecedores e outras obrigações, incluindo obrigações legais 1.247.137           3.060.507       -                       
Financiamentos e Empréstimos 127.651              310.950          296.073           

Menos de Entre 1 e Entre 2 e
1 ano 2 anos 5 anos

Fornecedores e outras obrigações, incluindo obrigações legais 630.141              2.303.499       -                       
Financiamentos e Empréstimos 97.825                234.575          359.121           

Em 31 de dezembro de 2015

Em 31 de dezembro de 2014
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c) Política de gestão de riscos financeiros

A Administração da Companhia privilegia liquidez e segurança, seguindo as dire-
trizes da política de risco e aplicações financeiras, aprovadas pelo Conselho de
Administração.

32.2 Fatores de risco de mercado

Risco com taxa de juros - O risco associado é oriundo da possibilidade da
Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que
aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos.

Esse risco é mitigado pelo fato da Companhia concentrar a captação de seus
empréstimos com a Eletrobrás, a juros fixos, conforme divulgado na Nota 21.

32.3 Gestão de risco de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas
e benefícios às outras partes interessadas, além de perseguir uma estrutura de
capital ideal para reduzir esse custo. As aquisições e vendas de ativos financei-
ros são reconhecidas na data de negociação.

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política
de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir
novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.

Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com
base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida
líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao
total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme
demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equiva-
lentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do passivo a desco-
berto, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

a) Estimativa do valor justo dos instrumentos financeiros

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes, menos a PCLD, e
contas a pagar aos fornecedores, pelo valor contábil, esteja próxima de seus
valores justos.

O valor justo dos passivos f inanceiros, para fins de divulgação, é estimado
mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros
vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos
financeiros similares.

A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo
de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:

31/12/2015 31/12/2014

Total dos empréstimos         734.682         692.092 
Fornecedores      4.287.531      1.823.428 
Obrigações de ressarcimento         148.788         145.398 

     5.171.001      2.660.918 

Menos: caixa e equivalentes de caixa         (25.400)           (4.525)
Direito de ressarcimento    (3.589.335)    (1.411.476)

   (3.614.735)    (1.416.001)

Dívida líquida (a)      1.556.266      1.244.917 

Total do patrimônio líquido (b)       (456.558)         104.066 

Total do capital (a - b)      1.099.708      1.348.983 

Índice de alavancagem financeira  (a/(a - b)) - %           141,52             92,29 

Os ativos e passivos financeiros registrados a valor justo foram classifica-
dos e divulgados de acordo com os níveis a seguir:

Nível 1 – preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, líquidos e
visíveis para ativos e passivos idênticos que estão acessíveis na data de
mensuração;

Nível 2 – preços cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou
passivos similares em mercados ativos, outras entradas não observáveis
no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do ativo ou passivo, e

Nível 3 – ativos e passivos cujos preços não existem ou que esses
preços ou técnicas de avaliação são amparados por um mercado peque-
no ou inexistente, não observável ou ilíqüido. Nesse nível a estimativa do
valor justo torna-se altamente subjetiva.

O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos
(como títulos mantidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado
nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado é visto
como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponí-
veis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço
de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam tran-
sações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente
comerciais.

O preço de mercado cotado utilizado para os ativos financeiros mantidos pela
Companhia é o preço de concorrência atual. Esses instrumentos estão inclu-
ídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no Nível 1 são classificados como
títulos para negociação ou disponíveis para venda.

O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mer-
cados ativos (por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o
uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso
dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos
possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações
relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo
mercado, o instrumento estará incluído no nível 2.

Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados
adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no nível 3.

Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos
financeiros incluem:

· Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou
corretoras para instrumentos similares.

· O valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente
dos fluxos de caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento
adotadas pelo mercado.

· O valor justo dos contratos de câmbio futuros é determinado com base
nas taxas de câmbio futuras na data do balanço, com o valor resultante
descontado ao valor presente.

· Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são
utilizadas para determinar o valor justo para os instrumentos financeiros
remanescentes.

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante) Nível 1 Nível 2 Nível 3

Disponível para venda
Ativo financeiro - concessões de serviço público -                   900.632     -                   

Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras -                   30.152       -                   

31/12/2015

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante) 82508 Nível 2 Nível 3

Disponível para venda
Ativo financeiro - concessões de serviço público -                   776.057 * -               

Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras -                   17.974       -               

* Reclassificado para alinhamento com as melhores práticas do mercado.

31/12/2014
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Análise de sensibilidade de ativos e passivos financeiros:

33.  Instrumentos financeiros por categoria

A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos (especulativos
ou não especulativos).

A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, dentre os quais se
destacam: disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas a receber
de clientes, ativo financeiro indenizável (concessão), contas a pagar a fornece-
dores e empréstimos e financiamentos que se encontram registrados em contas
patrimoniais, por valores compatíveis de mercado em 31 de dezembro de 2014 e
2015.

34. Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre
Lucro Líquido

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição
social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável na alíquota de
15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 mil no
período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é calculada à alíquota
de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência.

ATIVOS
Aplicações Financeiras 30.152        12,80          16,00 19,20        34.976 45.228        

PASSIVOS
Empréstimos e Financiamentos
IPCA 49.905        6,93 8,66 10,4 54.227 55.095        
SELIC 296.393      15,25 19,06 22,88 352.886 364.208      

346.298      407.113 419.303      

Cenário I                     
(+25%)                       

Cenário II                                 
(+50%)                                  

Instrumentos Financeiros Valor  
31/12/2015

Índice em 
31/12/2015     

Cenário I                
(+25%)              

Cenário II                        
(+50%)          

ATIVOS
Aplicações Financeiras 17.974        10,50          13,13 15,75        20.334 20.805        

PASSIVOS
Empréstimos e Financiamentos
IPCA 21.301        6,38 7,98 9,57 23.000 23.340        
SELIC 257.873      11,75 14,69 17,63 295.755 303.336      

279.174      318.755 326.676      

Instrumentos Financeiros Valor  
31/12/2014

Índice em 
31/12/2014     

Cenário I                
(+25%)              

Cenário II                        
(+50%)          

Cenário I                     
(+25%)                       

Cenário II                                 
(+50%)                                 

31 de dezembro de 2015

Ativos, conforme balanço patrimonial

 Empréstimos e 
recebíveis 

 Valor justo 
por meio do 
resultado 

 Disponível para 
venda 

Caixa e Bancos 25.400              -               -                  
Aplicações financeiras -                  30.152           -                  
Clientes e demais contas a receber incluindo pagamentos 
antecipados 292.859            -               -                  
Direito de ressarcimento 3.589.335          -               -                  

   Ativo financeiro - concessões de serviço público -                  -               900.632            
Total 

3.907.594         30.152           900.632            

Passivo, conforme balanço patrimonial
Outros Passivos 

Financeiros

Empréstimos e Financiamentos 734.682            
Obrigação de ressarcimento 148.788            
Fornecedores e outras obrigações, incluindo obrigações 
legais

4.307.644          

Total 5.191.114         

As inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis,
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas
para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributá-
rios diferidos. As antecipações, quando aplicáveis, ou valores passíveis de
compensação são demonstradas no ativo circulante, ou não circulante, de
acordo com a previsão de sua realização.

Em 13 de maio de 2014 foi publicada a Lei nº 12.973 que: (i) revoga o Regime
Tributário de Transição (RTT), (instituído pela Lei nº 11.941/2009) a partir de
2015, com a introdução de novo regime tributário; (ii) altera o Decreto lei nº
1.598/77 pertinente ao cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a
legislação sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A referida legis-
lação foi regulamentada pela Instrução Normativa (IN) n° 1.515/2014.

A Companhia elaborou os cálculos baseado na referida IN, para aplicação
dos valores que serão tributados quando do efetivo recebimento, e passou a
tributar de acordo com o artigo nº 69 da Lei nº 12.973/2014, que determina
adicionar (se negativa) ou excluir (se positivo), a diferença da apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, em quotas fixas, mensais e durante
o prazo restante da vigência do contrato. As provisões do IRPJ e CSLL foram
calculadas no exercício de 2015, considerando, em sua totalidade as varia-
ções de adições e exclusões na definição das bases de cálculos dos referi-
dos tributos federais.

A Companhia apurou prejuízo contábil no exercício. A apuração do lucro real
com as devidas adições e exclusões, permitidas pela legislação tributária,
resultou em prejuízo fiscal e, consequentemente, não há apuração do Impos-
to de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, conforme apresentado abaixo:

Encontram-se registrados, na Parte “B” do Livro de Apuração do Lucro Real
– LALUR, prejuízos fiscais, sem prazos de prescrições, compensáveis com
lucros a serem auferidos futuramente, conforme legislação vigente.

A Companhia tem, ao longo dos anos, apurado valores decorrentes de Base
de Cálculo Negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Abaixo está demonstrada a posição desses créditos:

Devido ao histórico de resultados negativos da Companhia não foi constituído
crédito tributário.

35. Seguros

As apólices de seguro dos bens patrimoniais da Companhia seguem espe-
cificamente a política de Gerenciamento de Seguros definida por sua Admi-
nistração, visando à contratação de coberturas securitárias adequadas,
em conformidade com as normas estabelecidas pelas Leis nºs 8.666/93,
8.987/95, e 10.520/02, pelo Decreto nº 5.450/05 e por demais legislações
aplicáveis.

A especificação por modalidade de risco e data de vigência dos principais
seguros contratados pela Companhia está demonstrada a seguir:

Prejuízo Líquido do Exercício (571.766) 
(+) Total de Adições 342.406     
(-) Total de Exclusões 257.509     

Prejuízo Real antes da Compensação de Prejuízos Fiscais (486.869) 

Prejuízo fiscal do período (486.869) 

31/12/2015 31/12/2014
Prejuízo Fiscais 2.067.914 1.584.248
Base Negativa de Contribuição Social 2.027.881 1.544.136

Seguro Operacional:
Ramo: Riscos Nomeados
Limite  máximo de Indenização seção I : R$ 14.308 mil
Limite  máximo de Indenização seção II : R$ 12.637 mil
Vigência: 25/08/2015 a 25/08/2016

Riscos Nomeados Prêmio R$ mil
Bens Assegurados - Seção I:
(lojas de atendimento, escritórios Edificações, equipamentos,
administrativos e 
almoxarifados)
Bens Assegurados - Seção II:
(Substações, PCH Rio Vermelho) Edificações, equipamentos, 

eletrônicos
Valor em Riscos: R$ mil 197.999
Administração 36.579
Comercialização  12.142
Distribuição 149.278

317
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35.1  Riscos Nomeados

Conforme CONTRATO/PR/113/2015 - Mapfre Seguros Gerais S.A., a cobertura
básica securitária de bens abrange na Seção I - Imóveis próprios, locados,
almoxarifados e subalmoxarifados, com suas respectivas coberturas adicionais
para edificações, equipamentos e mercadorias. Na Seção II, estão cobertos as
edificações e os principais equipamentos das subestações, com seus respecti-
vos valores segurados e Limites Máximos de Indenizações.  As apólices contra-
tadas possuem cobertura securitária básica de:

a) Incêndio, Queda de Raio e Explosão de Qualquer Natureza;
b) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo;
c) Danos Elétricos;
d) Impacto de Veículos;
e) Queda de Aeronave;
f ) Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens;
g) Tumultos, Greves, Lock-out, e Atos Dolosos;
h) Equipamentos Eletrônicos e Portáteis;
i) Equipamentos Móveis e Estacionários;
j) Inclusões e Exclusões de Bens, Locais e Alteração de Valores; e
k) Reintegração Automática.

35.2  Outros Seguros

Veículos - Seguro da frota das Vans do Projeto de Eficiência Energética, confor-
me Ordem de Serviço CERON/126/15 - Processo Administrativo nº 3.850/14, com
as seguintes coberturas: Básicas, Responsabilidade Civil Facultativa de Veícu-
los, Compreensiva, Cascos e Acidentes Pessoais de Passageiros; cobertura
adicional de assistência 24 horas; e carro reserva por um período de até sete
dias em caso de quebra, roubo e furto. Mercado Referenciado - 100% (cem por
cento) Tabela FIPE.

Seguro de Vida – Seguro contratado para os empregados e os adolescentes
aprendizes da Companhia, através da Apólice de Seguros 930-103-657, Contra-
to/CERON/DF/013/12, Seguradora Tokio Marine Seguros S.A., com limites de R$
54.085,00 (cinquenta e quatro mil e oitenta e cinco reais) para morte natural e R$
108.170,00 (cento e oito mil cento e setenta reais) para morte acidental, e adoles-
centes com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

36.  Transações com partes relacionadas

A Companhia efetuou transações com as seguintes partes relacionadas.

Riscos Data da Vigência Importância Assegurada LMI Prêmio R$ mil
Veículos Vans 13/10/2015 a 13/10/2016 110% tabela FIPE 8
Seguro de Vida 19/03/2015 a 19/03/2016 730 vidas 100 mil 124
Seguro adolescentes 19/03/2015 a 19/03/2016 28 vidas 5 mil

Ativo Passivo Despesa
31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

Eletrobras Diferimento Juros Pagos Antecipadamente 2.007 -                           2.007
Eletrobras Empréstimos,  Financiamentos e Encargos -                           736.689 98.890
Eletrobras Adiantamento para Aumento de Capital -                           245 -                           
Amazonas Energia Bens Transferidos à Amazonas Energia S/A 1.387 -                           -                           
Eletrobras Eletronorte Operação Termonorte -                           2.001.283 -                           
Eletrobras Eletronorte EUST de Rede Básica CERON -                           1.137 9.311
Eletrobras Eletronorte EUST de Rede Básica UTE TERMONORTE II -                           177 2.544
Eletrobras Eletronorte Receita de Conexão -                           39 469
Eletrobras Eletronorte Suprimento de Energia -                           -                           103
Furnas Centrais Eletricas EUST de Rede Básica CERON -                           63 640
Furnas Centrais Eletricas EUST de Rede Básica UTE TERMONORTE II -                           225 2.938
Furnas Centrais Eletricas Cotas de Garantia de Física -                           215 2.192
Furnas Centrais Eletricas Suprimento de Energia -                           -                           31
Eletrosul Centrais Elétricas EUST de Rede Básica CERON -                           49 594
Eletrosul Centrais Elétricas EUST de Rede Básica UTE TERMONORTE II -                           184 2.766
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF EUST de Rede Básica CERON -                           52 556
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF EUST de Rede Básica UTE TERMONORTE II -                           184 2.570
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF Cotas de Garantia de Física -                           328 4.120
Eletrobras Eletronuclear Suprimento de Energia -                           1.636 19.632
Eletrobras Dispêndios a Reembolsar em Curso 1.150 -                           -                           
Eletrosul Centrais Elétricas Dispêndios a Reembolsar em Curso 437 -                           -                           
Furnas Centrais Eletricas Dispêndios a Reembolsar em Curso 34 -                           -                           
Eletrobras Eletronorte Dispêndios a Reembolsar em Curso 278 -                           -                           
Eletrobras Distribuição Acre Dispêndios a Reembolsar em Curso 117 -                           -                           
Eletrobras Distribuição Alagoas Dispêndios a Reembolsar em Curso 74 -                           -                           
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF Dispêndios a Reembolsar em Curso 162 -                           -                           
Eletrobras Distribuição Amazonas Dispêndios a Reembolsar em Curso 666 -                           -                           
Eletrobras Distribuição Piaui Dispêndios a Reembolsar em Curso 2.169 -                           -                           
Eletrobras Distribuição Roraima Dispêndios a Reembolsar em Curso 32 -                           -                           
Eletrobras Distribuição Amazonas Emprestimo de equipamentos 136 27 -                           
Eletrobras Distribuição Piaui Emprestimo de equipamentos 195 -                           -                           

Parte Relacionada Natureza da Operação

37. Remuneração a empregados e dirigentes

O comportamento da remuneração dos empregados e dir igentes está
demonstrado a seguir:

Os valores pagos a dirigentes se referem ao Conselho fiscal, Conselho de
administração e um diretor colaborador, visto que a partir do exercício social
de 2009, a Companhia teve a estrutura de gestão alterada, de forma centrali-
zada, ficando a remuneração dos demais dirigentes absorvida pela Diretoria
de Distribuição da Eletrobras.

38. Benefícios Pós-Emprego

As Companhias do Sistema Eletrobras patrocinam planos de previdência aos
seus empregados, bem como planos de assistência médica e seguro de vida
pós-emprego em determinados casos.

Devido à estrutura descentralizada do Sistema Eletrobras, cada segmento
patrocina seu próprio pacote de benefícios a empregados. De forma geral, o
Grupo oferece aos seus atuais e futuros aposentados e aos seus dependen-
tes benefícios do tipo previdenciário, de assistência à saúde e seguro de vida
pós-emprego.

A ELETROS é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins
lucrativos, voltada exclusivamente para administração de planos de benefíci-
os previdenciários das empresas que a patrocinam, dentre elas a Companhia.

Os benefícios oferecidos pelo plano:

Aos participantes:

· Renda mensal de aposentadoria
· Renda mensal de aposentadoria por invalidez
· Pecúlio por invalidez permanente total
· Resgate de contribuições
· Abono anual

Aos beneficiários:
· Pecúlio por morte
· Renda mensal de pensão por morte
· Abono anual

O perfil populacional dos participantes do Plano CD está abaixo demonstrado:

O programa de suplementação de aposentadorias e pensões, administrado
pela Eletros, é composto de:

31/12/2015 31/12/2014
Empregados
Maior remuneração 26.274,66         24.110,50    
Menor remuneração 2.307,38           2.119,19      
Salário médio 7.656,06           7.067,59      
Remuneração média 14.291,02         13.114,85    

Dirigentes
Honorários Conselho 2.520,20           2.214,87      
Honorários Diretor Presidente 25.201,97         23.404,50    

em Reais

DADOS POPULACIONAIS 31/12/2015 31/12/2014
1. Participantes ativos
1.1. Participantes - nº 573                  576                
1.2. Idade média 46,4                 45,4               
1.3. Valor do salário médio (R$) 8.623,62          8.751,95        

2. Assistidos (pensionistas)
2.1. Pensionistas - nº 6                      3                    
2.2. Benefício médio (R$) 682,98             614,23           

3. Aposentados
3.1. Número de aposentados por tempo 
de contribuição, idade e especial 1                      1                    
3.2. Idade média 65,65               64,65             
3.3. Benefício médio (R$) 3.314,99          2.951,86        

População total 580                 580               



Porto Velho, 15.04 .2016106 DOE  N° 69

a) Plano de Contribuição Definida (CD) – CERON

A Companhia, através da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS,
instituiu um Plano de Contribuições Definidas – CD, em que os beneficiários
contribuem em igualdade de condições com a Companhia, no sistema de capita-
lização, para transformação futura em renda pós-emprego de caráter reversivo.
Isto é, o benefício a ser concedido será representado pela reversão da poupan-
ça acumulada em renda, segundo parâmetros atuariais definidos.

O regime contributivo também estabelece aportes mensais por parte de emprega-
dos e patrocinadora, com base em plano de custeio atuarial pré-concebido.
Considerada a característica desse plano, para efeito da Deliberação CVM 600/
2012, o regime é mantido em permanente equilíbrio, com cotizações individuais
balizadas pelo valor dos ativos financeiros.

Em 31 de dezembro de 2015, as contribuições normais, para a constituição das
provisões matemáticas de benefícios a conceder do Plano CD atingiram R$ 10.907
(31.12.2014 - R$ 4.557).

38.1   Hipóteses Atuariais e Econômicas

Tendo em vista a característica do plano previdenciário e dada a inexistência de
beneficiários já em gozo de benefícios, há de se considerar única e exclusiva-
mente a posição de quotas já capitalizadas na data de 31 de dezembro de 2015
para demonstrar a situação do programa, concluindo pela ausência de obriga-
ções em aberto para efeito da legislação vigente.

38.2  Planos de benefícios em 31 de dezembro

38.3  Plano de saúde – PID

A Companhia concedeu como incentivo ao desligamento a manutenção dos be-
nefícios do plano de saúde aos empregados  que aderiram ao Plano de Incentivo
ao Desligamento (PID) nas seguintes condições:

Os empregados desligados com base no PID farão jus à manutenção da cobertu-
ra à assistência a saúde a partir da data de seu desligamento, de acordo com a
etapa escolhida conforme quadro acima.

A utilização da assistência à saúde se dará dentro do estabelecido no Plano de
Proteção e Recuperação da Saúde (PPRS) no tocante a percentuais de
coparticipação nas despesas e/ou franquias, critérios para manutenção de de-
pendentes, procedimentos operacionais e perícias prévias necessárias, não
sendo permitida a inclusão de novos dependentes, exceto no caso de nascimen-
to de filhos, já gerados na data do desligamento durante os 30 primeiros dias de
vida do dependente.

O custo do serviço e as despesas com juros líquido do período estão incluídos na
despesa com benefícios a empregados. O recálculo do passivo líquido do bene-
fício está incluído na demonstração do resultado abrangente como parte de
outros resultados abrangentes. Sendo provisão para planos de benefícios e
outros benefícios pós-emprego no valor de R$ -318 e valor reconhecido como
outros resultados abrangentes no valor de R$ 213.

39.  Compromissos operacionais de longo prazo (não auditado)
Os compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a venda e com-
pra de energia são como segue:

Consumo na área de concessão:

Descritivo 31/12/2015

Obrigações atuariais (38.741)               
Ativo justo 38.741                
Total -                     

Parâmetros Etapa 1 Etapa 2

Vigência Jul/2013 a Dez/2013 Jan/2014 a Nov/2014
Plano de Saude estendido (meses) 60 meses 12 meses

Comprador da Energia

Volume MW Preço 
(R$) total (mil) Volume MW Preço 

(R$) total (mil)
empresa 1 3.135.559 598,35 1.876.162 3.399.529 634,25 2.156.151

20172016

Compromissos posições compradas:

40. Revisão e Reposicionamento Tarifário

40.1 Revisão Tarifária Extraordinária

Entre os meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, diversas distribui-
doras solicitaram que a ANEEL instaurasse processo administrativo para
analisar a existência de desequilíbrio econômico e financeiro de seus contra-
tos de concessão. No total, 62 concessionárias de distribuição de energia
elétrica apresentaram pleito de Revisão Tarifária Extraordinária – RTE.

Isso ocorreu em virtude de uma série de eventos que impactaram ou iriam
impactar sobremaneira os custos das distribuidoras, não previstos nas tari-
fas de energia elétrica, tais como: os custos com Exposição Involuntária ao
Mercado de  Curto  Prazo (MCP),  risco  hidrológico  dos  Contratos  de  Cota
de  Garantia  Física (CCGF), Encargo de Serviço do Sistema (ESS), tarifa de
Itaipu, preço do 14º leilão de energia existente e do 18º leilão de ajuste e quota
de CDE do ano de 2015.

Esses eventos conduziram a um desequilíbr io econômico e f inanceiro
docContrato de concessão de distribuição, e que foram suficientes para
motivar uma revisão tarifária extraordinária das tarifas, com base no que
prevê esses mesmos contratos e a Lei Geral de Concessões, Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995.

A Companhia também havia solicitado a revisão, assim, mediante definição da
ANEEL e consequente publicação da Resolução Homologatória nº 1.858, de
27 de fevereiro de 2015, as tarifas praticadas em Rondônia foram reajusta-
das na média de 16,9% e os novos índices tiveram sua vigência entre de 02
de março a 29 de novembro de 2015.

40.2 Reposicionamento tarifário

Os contratos de concessão f irmados entre as distribuidoras de energia
elétrica e a União, por intermédio da ANEEL, estabelece que anualmente
deve ocorrer uma atualização do valor da energia paga pelo consumidor.
Essa atualização, em função da metodologia estabelecida pela ANEEL, pode
ser positiva ou negativa e ocorre anualmente, na data de aniversário da
distribuidora.

Segundo o contrato de concessão, a receita da concessionária é dividida
em duas parcelas: A e B. A parcela A, anteriormente era responsável em
média por cerca de 70% do valor da tarifa, são relacionados os custos
considerados não gerenciáveis pela distribuidora, ou seja, custos que
independem de controle direto da Companhia, tais como a energia comprada
para revenda aos consumidores e os encargos e tributos legalmente fixa-
dos. Atualmente essa parcela envolve cerca de 80%, dado ao volume do
encargo Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) que aumentou sua
participação a partir de 2014.

Volume MW Preço (R$) 
MWH total (mil) Volume MW Preço 

(R$) MWH total (mil)
TERMONORTE II 2.531.640              226,10         572.404 2.531.640        239,67        606.758 
GUASCOR 435.061                 226,10           98.367 435.061           239,67        104.271 
PCH ALTA FLORESTA 28.950                  226,10            6.546 28.950            239,67           6.939 
PCH CACHOEIRA R. ÁVILA 70.565                  226,10           15.955 70.565            239,67         16.912 
PCH CASCATA 41.960                  226,10            9.487 41.960            239,67         10.056 
PCH  BELO MONTE 24.936                  226,10            5.638 24.936            239,67           5.976 
PCH RIO BRANCO 43.770                  226,10            9.896 43.770            239,67         10.490 
PCH SALDANHA 29.784                  226,10            6.734 29.784            239,67           7.138 
PCH MARTINUV 7.960                    226,10            1.800 7.960              239,67           1.908 
PCH PRIMAVERA 96.360                  226,10           21.787 96.360            239,67         23.095 
PROINFA 70.809                  226,10           16.010 70.809            239,67         16.971 
COTAS 116.984                 226,10           26.450 116.984           239,67         28.038 
COTAS GARANTIA FISICA 224.935                 226,10           50.858 224.935           239,67         53.910 
CCEAR's 488.217                 226,10         110.386 654.188           239,67        156.789 
ESBR UHE JIRAU 354.022                 226,10           80.044 270.570           239,67         64.848 
Total      4.565.953 1.032.362    4.648.472 1.114.099  

Gerador de Energia
2016 2017
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Na parcela B, que representa cerca de 20% do valor da tarifa, são computados
os custos chamados de gerenciáveis. São aqueles que a Companhia tem con-
trole direto e melhor capacidade de administrá-los, tais como custos de pesso-
al, custos de material e outras atividades vinculadas diretamente à operação e
manutenção dos serviços de distribuição, custos de depreciação e a remune-
ração dos investimentos realizados para o atendimento do serviço.

A ANEEL, cumprindo o que prevê o contrato, reposicionou em 2015 os preços
das tarifas de energia aplicada aos consumidores atendidos pela Companhia. O
índice foi calculado pela agência e homologado mediante a Resolução
Homologatória nº 1.987 publicada no dia 24 de novembro de 2015. As tarifas
foram reposicionadas economicamente em 48,08%, e financeiramente em -9,67%,
ou seja, com o efeito financeiro negativo o valor f inal resultou no reajuste de
38,41%. Para o consumidor o efeito foi de 15,52% para o segmento de alta
tensão (AT) e 12,59% para o segmento de baixa tensão (BT).

Os dois itens que fizeram a elevação das tarifas no reposicionamento foram o
custo da energia na geração e os encargos. A energia adquirida pelas distribui-
doras para atender seus consumidores cativos, pelas regras atuais, é obtida no
chamado Ambiente de Contratação Regulada (ACR) mediante leilão e posterior
formalização de contrato de suprimento. O preço médio (ACRMédio) para 2016,
indicador que permite analisar os efeitos do custo da energia, sofreu uma eleva-
ção de 53,21% quando comparado ao ACRMédio de 2015. O ACRMédio para
2015 foi de 192,61 R$/MWh elevando-se em 2016 para 295,10 R$/MWh. O ACR
médio é utilizado para a valoração da geração própria e dos contratos bilaterais.
Como o maior contrato que compõem o lastro contratual da Companhia tem rela-
ção bilateral, no caso o contrato com o Produtor Independente (PIE) Termonorte,
e tem portanto parte de seu custo atrelado ao ACR, esse efeito é bastante
significativo nos custos de compra de energia da Companhia.

Outro item que elevou sobremaneira os custos foi a componente encargo, basi-
camente o encargo denominado de Conta de Desenvolvimento Energético   (CDE),
que se constitui de um fundo que tem a função de custear a tarifa social de
energia, a tarifa baixa renda, a geração térmica dos sistemas isolados, os pro-
gramas de universalização de atendimento, entre outros. Esse encargo sofreu
uma elevação de 403,41% quando comparados ao seu custo reconhecido na
tarifa em novembro de 2014. A figura abaixo representa a tabela retirada da nota
técnica da ANEEL demonstrando a acentuada evolução da CDE dentro da com-
ponente encargo.

Já o efeito negativo financeiro originou principalmente da sobrecontratação de
energia  em 166.139,54 MWh durante o ano civil de 2014. Isso significa que a
Companhia dispôs de energia excedente ao seu mercado regulado e vendeu
essa energia no mercado de curto prazo. Também foi adic ionada a
sobrecontratação o repasse da CDE/CONTA-ACR a título de exposição
involuntária, conforme determina os termos do inciso I do Art 4º-A do Decreto nº
7.891/2013. A soma desses dois valores foi decrescida nos montantes a serem
considerados na cobertura tarifária, constituindo em termos percentuais, uma
significativa redução de 9,67%.

Assim, considerando as novas tarifas homologadas, se aplicadas ao mercado
no momento do reposicionamento, a receita da Companhia teria, conforme nota
técnica n° 311/2015-SGT/ANEEL, a sua receita total formada com os custos
das seguintes componentes:

· Custo de energia 56,3%
· Custo de transmissão 1,1%
· Encargos setoriais 21,5%
· Custo de distribuição 21,0%

Acrescendo os tributos estaduais e federais, que representam os custos
finais suportados pelos consumidores, a receita da distribuidora fica rateada
nas componentes e proporções conforme abaixo extraída da nota técnica já
citada.

· Custo de energia 41,9%
· Custo de transmissão 0,8%
· Encargos setoriais 16,0%
· Custo de distribuição 15,6%
· Tributos 25,7% (ICMS 20% e PIS/COFINS 5,7%)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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