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Controladoria Geral do Estado

DECRETO DE 03 DE ABRIL DE 2017.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso
V, da Constituição Estadual, e conforme consta o Ofício nº 147/GP/PMVA/17, de 29/03/2017 e OFICIO N.
351/GAB/IDARON, de 13/02/2017;

R E S O L V E:

Aceitar a Cedência, a contar de 01 de Abril de 2017, com ônus para a Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia/IDARON, até 31 de Dezembro de 2017, do(a) servidor(a)
AMBROSINA NUNES RIBEIRO, cargo: Telefonista, matrícula 01-1, pertencente ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Vale do Anari, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para desenvolver suas
atividades na ULSAV do Município de Jaru, da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 03 de abril de 2017, 129º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

Anselmo de Jesus Abreu
Presidente da IDARON

Portaria nº64/2017/GAB/CGE   Porto Velho, 10 abril de 2017.

Altera a Portaria nº 52/2016/GAB/CGE, de 09 de maio de 2016, publicada no DOE nº 82, em 11 de maio
de 2016.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do § 1º, do
art. 4º, do Decreto n. 16.088, de 28 de julho de 2011 e considerando o disposto no art. 35 e art. 40 da Lei
Federal nº 12.527/2011 c/c no art. 39 do Decreto Estadual nº 17.145/2012,

R E S O L V E:

Art. 1º - EXCLUIR os membros abaixo da Comissão de Gestão de Documentos (CGD), lotados na
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, designados pela Portaria nº 52/2016/GAB/CGE:

Ida Maria Dalboni Gonzaga - Matricula: 300092944

Art. 2º DESIGNAR novos membros para compor a Comissão de Gestão de Documentos (CGD), da
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, nos termos da Portaria nº 52/2016/GAB/CGE:

Autoridade de Monitoramento:

Fernando Velasques Gonçalves - Matrícula 300121138

Integrantes da Comissão:

Onofre Monteiro da Silva - Matrícula 300136478
Rosana da Silva Furtado Cutrin - Matrícula 300135571
Éven Xavier Palhano - Matrícula 300125757
Edson Silva da Cunha - Matrícula 300131627
Adriane Grangeiro de Araujo - Matrícula 300135779
Eli Fagner da Silva Brito - Matrícula 300134765

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em
contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO
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AVISO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o § 2°, art. 7°, da Lei Estadual 2414/2011 c/c art. 23 do Decreto 
16.089/2011 e de acordo com o Ofício nº 354/2017-AS/PRESI/TJ/RO, oriundo 
do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, DETERMINA a inclusão da 
pessoa jurídica nominada abaixo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP, pelo 
período especifi cado a seguir.

Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
Processo nº 8003542-07.2016.8.22.1111
Interessado: EFES-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ: 
10.434.081/0001-91).
Período da Suspensão: 30 (trinta) dias contados da publicação deste.

Porto Velho (RO), 11 de abril de 2017.

Francisco Lopes Fernandes Netto
Controlador Geral do Estado

Portaria n. 61/GAB/CGE       
                      

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 4º, § 1º, inciso III, do Decreto n. 16.088/2011, de 28 de julho 
de 2011 e considerando o memorando nº 040/2017/GFA/CGE de 22/03/2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, as servidoras abaixo relacionadas, para realizarem 
Auditoria na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social 
- SEAS, nos Municípios de Cujubim, Alto Paraíso, Ariquemes, Monte Negro, 
Buritis, Jaru e Governador e Jorge Teixeira/RO, no período de 10/04/2017 A 
21/04/2017.

 
Domitila Rocha de Castro     Matrícula nº 300014864
Maria Aldilene Sarmento Leite    Matricula nº 300030569

Art. 2º - O motorista Aluísio Pereira Nunes, matrícula nº 300001376, é que 
irá conduzir o veículo que transportará os servidores supramencionados.

   
FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO

CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

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

Portaria n.62/GAB/CGE 
                      

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 4º, § 1º, inciso III, do Decreto n. 16.088/2011, de 28 de julho 
de 2011 e considerando o memorando nº 028/GPC/CGE/2017 de 05/04/2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, as servidoras abaixo relacionadas, para verifi carem 
In Loco a aplicação dos recursos repassados para a Entidade Autárquica de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER 
através do Termo de Cooperação nº 001/PGE/2014. 

Regineusa Maria Rocha de Souza Matrícula nº 300014868
Maria Helena da Silva Oliveira    Matricula nº 300015184

Art. 2º - O motorista João Soares Filho, matrícula nº 300055442, é que irá 
conduzir o veículo que transportará os servidores supramencionados.
   

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PORTARIA Nº.028/GAB/PGE 
Porto Velho, 30 de janeiro de 2017.

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei, 

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar, a partir de 30.01.17, o servidor LUIZ CLAUDIO 
VASCONCELOS XAVIER DE CARVALHO, ocupante do cargo de Procurador do 
Estado, Matricula nº. 300037732, para efetuar Acompanhamento e Fiscalização, 
e apresentar relatórios mensais dos serviços da EMPRESA PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, relativo ao Termo de Contrato nº. 
013/PGE-2017, datado de 30.01.2017, que tem seu objetivo a prestação de 
serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais, a serem executadas pela 
Contratada, visando a garantir o pagamento de indenização em caso de sinistro 
decorrente de evento coberto pela apólice de seguro, destinados a cobertura 
de até 100 (cem) estagiários da Procuradoria Geral do Estado - PGE, conforme 
prevê a Lei nº. 8.666/93 no seu Artigo 67.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

LERI ANTÔNIO SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Estado Adjunto

PORTARIA Nº.029/GAB/PGE  
Porto Velho, 30 de janeiro de 20O 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 
atribuições que lhes são conferidas por lei, 

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar, a partir de 30.01.2017, os servidores, LUANA 
ELEQUILIOLANDA DE ARAÚJO FELICIO, ocupante do cargo de Assessor 
Técnico, matricula nº. 300127916, LUIS MARIN GONÇALVES DOS SANTOS, 
ocupante de cargo Agente em Atividade Administrativo, Matricula nº. 300001639 
e GEANNY MARCIA CAVALCANTE DA COSTA BARBOSA, ocupante do 
cargo do Gerente Administrativa e Financeira, Matricula nº. 300014965, para 
emitirem Termo de Recebimento dos Serviços da EMPRESA PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que tem o objetivo a prestação de 
serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais, a serem executadas pela 
Contratada, visando a garantir o pagamento de indenização em caso de sinistro 
decorrente de evento coberto pela apólice de seguro, destinados a cobertura de 
até 100 (cem) estagiários da Procuradoria Geral do Estado - PGE, conforme o 
Contrato nº. 013/PGE-2017, datada de 30.01.2017, estando em conformidade 
com o que determina os artigos 62 e 63, da Lei 4.320/64, bem como o Art. 73, 
Inciso, I “a” e ‘b” da Lei Federal 8.666/93.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

LERI ANTÔNIO SOUZA E SILVA
Procurador Geral do Estado Adjunto
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FAPERO

PORTARIA n° 04/GAB/FAPERO    Porto Velho-RO, 03 de abril de 2017.

  Dispõe sobre a transferência de férias de servidora lotada na FAPERO.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E 
À PESQUISA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 25, inciso II, do Decreto n° 17.360, de 05 de dezembro de 2013, 

R E S O L V E:

Art. 1º - TRANSFERIR, por interesse da Administração Pública, o gozo 
de férias da servidora MARIA DIONÉIA NOGUEIRA DA SILVA OLIVEIRA, 
matrícula n. 300123786, cargo de Diretor do Departamento de Planejamento 
Estratégico, lotado na Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento 
das Ações Científi cas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia  
FAPERO, referente a 20 (vinte) dias do Exercício de 2017, fi cando o período 
de gozo de 10.09/2017 a 30/09/2017.

Art. 2º - Encaminhe-se cópia desta Portaria para publicação, bem como 
anotações nos apontamentos funcionais da servidora.

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

Francisco Elder Souza de Oliveira
Presidente da FAPERO
Matrícula n. 300117906

SEC. DE  ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 
GESTÃO

SEGEP

 
PORTARIA Nº 1461/GAB/CGA/SEGEP

PVH/RO, 12 de abril de 2017.

A CORREGEDORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art. 
195, caput, da LCE de nº. 68 de 09 de Dezembro de 1992, e suas alterações 
e o exposto no Memorando nº 547/2017/1ªCSPAD-CGA-SEGEP de 11 de abril 
de 2017.

RESOLVE: 

I - PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 005/PAD/SEDUC/2017.

II - Esta portaria entrará em vigor na data de 11 de abril de 2017 (11/04/2017).

Registre-se. Cumpra-se.

Andréa Maria Rezende
Delegada de Polícia

Corregedora Geral - CGA/SEGEP

PORTARIA Nº 1356/GAB/CGA/SEGEP
PVH/RO, 03 de abril de 2017.

A CORREGEDORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art. 
195, caput, da LCE de nº. 68 de 09 de Dezembro de 1992, e suas alterações 
e o exposto no Memorando nº 123/2017/5ªCSPAD-CGA-SEGEP de 03 de abril 
de 2017.

RESOLVE: 

I - PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias o Processo Administrativo 
Disciplinar nº 002/PAD/SEFIN/2017.

II - Esta portaria entrará em vigor na data de 01 de abril de 2017 (01/04/2017).

Registre-se.Cumpra-se.

Andréa Maria Rezende
Delegada de Polícia

Corregedora Geral - CGA/SEGEP

PORTARIA N. 2609 /NCSR/SEGEP/SEPOG DE   7    DE   ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.11943-0000/2016,

R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, ao servidor:

NOME: ALCEU MARTINS
MATRÍCULA: 300044489
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAUDE
LOTAÇÃO: SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

13/6/2012 a 12/6/2014 A
15 13/6/2014

13/6/2014 a 12/6/2016 A
16 13/6/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2610 /NCSR/SEGEP/SEPOG DE   7   DE   ABRIL   DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.12116-0000/2016,

R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, ao servidor:

NOME: ANTONIO VITOR ALVES
MATRÍCULA: 300068721
CARGO: TECNICO EM RADIOLOGIA
LOTAÇÃO: HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIAO

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

4/4/2013 a 3/4/2015 B
5 4/4/2015

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas
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PORTARIA N. 2611 /NCSR/SEGEP/SEPOG  DE    7   DE   ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.06237-0000/2016,

R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, ao servidor:

NOME: ARY HONORIO DE SOUZA
MATRÍCULA: 300029630
CARGO: AUXILIAR OFICIAL DE MANUTENÇAO
LOTAÇÃO: HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL/SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

2/5/2012 a 1/5/2014 A
15 2/5/2014

2/5/2014 a 1/5/2016 A
16 2/5/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2612 /NCSR/SEGEP/SEPOG  DE  7    DE    ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.04791-0000/2016,

 
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, ao servidor:

NOME: CHARLITON JOSE PINGUELO RANGEL
MATRÍCULA: 300016719
CARGO: TECNICO EM SERVIÇOS DE SAUDE
LOTAÇÃO: PRONTO SOCORRO JOAO PAULO II

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

4/6/2012 a 3/6/2014 A
13 4/6/2014

4/6/2014 a 3/6/2016 A
14 4/6/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2613 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7    DE    ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.11497-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, ao servidor:

NOME: DIRCEU DOMINICO ANDRADE
MATRÍCULA: 300015593
CARGO: AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
LOTAÇÃO: SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

20/10/2011 a 19/10/2013 A 13 20/10/2013

20/10/2013 a 19/10/2015 A 14 20/10/2015

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2614 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7   DE    ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-2201.00117-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, ao servidor:

NOME: FRANCISCO FURTUOSO GOMES
MATRÍCULA: 300004043
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: DETRAN

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

1/6/2013 a 31/5/2015 A 17 1/6/2015

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2615 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7   DE   ABRIL  DE    2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.12284-0000/2016,

 
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: MARGARIDA AURELIA DA SILVA
MATRÍCULA: 300044604
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LOTAÇÃO: HOSPITAL DE BASE

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

2/3/2012 a 1/3/2014 A 14 2/3/2014

2/3/2014 a 1/3/2016 A 15 2/3/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas
PORTARIA N. 2616/NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7   DE   ABRIL   DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, Decreto de 
6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando o Processo 
n. 01-1712.12299-0000/2016,
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R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: FRANCINETE DE SOUZA BARROSO SILVA
MATRÍCULA: 300099472
CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM
LOTAÇÃO: HOSPITAL DE BASE

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

6/7/2010 a 5/7/2013 B 2 6/7/2013

6/7/2013 a 5/7/2014 B 3 6/7/2014

6/7/2014 a 5/7/2016 B 4 6/7/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2617/NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7   DE   ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.10491-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: FERNANDA MOURA VIGUINI ARAUJO
MATRÍCULA: 300110981
CARGO: FARMACEUTICO
LOTAÇÃO: HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL/SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

20/7/2011 a 19/7/2014 B 2 20/7/2014

20/7/2014 a 19/7/2015 B 3 20/7/2015

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2618 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7   DE   ABRIL   DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.10494-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: GENES CARLA OLIVEIRA DOS REIS
MATRÍCULA: 300100559
CARGO: AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
LOTAÇÃO: HOSPITAL DE BASE

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

16/8/2010 a 15/8/2013 C
2 16/8/2013

16/8/2013 a 15/8/2014 C
3 16/8/2014

16/8/2014 a 15/8/2016 C
4 16/8/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2619 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7   DE   ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.10512-0000/2016,

 
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: ALANA AVELINO DOS SANTOS
MATRÍCULA: 300011238
CARGO: TECNICO EM SERVIÇOS DE SAUDE
LOTAÇÃO: HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL/SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

14/5/2014 a 13/5/2016 A 15 14/5/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2620/NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7   DE    ABRIL   DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.11941-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA
MATRÍCULA: 300003434
CARGO: AUXILIAR EM ENFERMAGEM
LOTAÇÃO: HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL/SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

2/3/2013 a 1/3/2015 A
17 2/3/2015

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2621 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7  DE   ABRIL   DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.12297-0000/2016,
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R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: CAROLINE SILVA COELHO
MATRÍCULA: 300053374
CARGO: ENFERMEIRO
LOTAÇÃO: HOSPITAL DE BASE

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

15/6/2014 a 14/6/2016 B
7 15/6/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2622 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7   DE   ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.01957-0000/2015,

 
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
MATRÍCULA: 300092852
CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM
LOTAÇÃO: SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

26/10/2012 a 25/10/2013 A 3 26/10/2013

26/10/2013 a 25/10/2015 A 4 26/10/2015

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2623 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7  DE    ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.09864-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: MARCIA REGINA COSTA E SILVA
MATRÍCULA: 300102800
CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM
LOTAÇÃO: PRONTO SOCORRO JOAO PAULO II

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

20/12/2010 a 19/12/2013 C 2 20/12/2013

20/12/2013 a 19/12/2014 C 3 20/12/2014

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2624 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7   DE    ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.11916-0000/2016,

  
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: ELZA RODRIGUES DA SILVA
MATRÍCULA: 300016897
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAUDE
LOTAÇÃO: SESAU

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

7/6/2012 a 6/6/2014 A 13 7/6/2014

7/6/2014 a 6/6/2016 A 14 7/6/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2625 /NCSR/SEGEP/SEPOG    DE  7   DE    ABRIL  DE   2017.

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.03389-0000/2016,

 
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: ESTELA MARIA DE ARAUJO SALES
MATRÍCULA: 300001121
CARGO: ENFERMEIRO
LOTAÇÃO: PRONTO SOCORRO JOAO PAULO II

PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

30/9/2012 a 29/9/2014 B 17 30/9/2014

30/9/2014 a 29/9/2016 B 18 30/9/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

PORTARIA N. 2626/NCSR/SEGEP/SEPOG    DE   7   DE   ABRIL   DE   2017.
  

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 15.07.2015, Subseção II, Art. 31, 
Decreto de 6.8.2015, publicado no DOE n.2757, de 10.8.2015, e, considerando 
o Processo n. 01-1712.12291-0000/2016,

 
R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Merecimento, com base nos Artigos 
5º e 6º do Capítulo II, da Lei n.1067, de 19 de abril de 2002, publicada no DOE 
n.4966, de 22 de abril de 2002, a servidora:

NOME: LARISSA LEITE PEREIRA DA CRUZ
MATRÍCULA: 300125147
CARGO: BIOMEDICO
LOTAÇÃO: HOSPITAL DE BASE
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PERÍODO CLASSE: REFERÊNCIA
EFEITO 
FINANCEIRO

19/7/2013 a 8/7/2016 A 2 19/7/2016

HELENA DA COSTA BEZERRA
Superintendente Estadual de Gestão 

de Pessoas

IPERON

 PORTARIA Nº 229/GARH/GAB/IPERON DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Suspender férias.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas 
atribuições que lhe confere a portaria nº 211 de 31 de março de 2017, publicado 
no DOE/RO Nº 65 de 06/04/2017;

Considerando as atribuições defi nidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008, 
especifi camente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON, de 
03/11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 848/GARH/GAB/IPERON de 17/11/2016, 
publicada no DOE/RO Nº 225 de 05/12/2016;

Considerando o teor da Portaria 191/GARH/GAB/IPERON de 20/03/2017, 
publicada no DOE/RO nº 56 de 24/03/2017, concessão de férias;

Considerando o teor do Memorando nº 15/Eq. DE CÁLCULO/AUDIPREV, 
datado do dia 05/04/2017;

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER 20 (vinte) dias de férias da servidora RENÉE RIVERO 
ABDELNOUR matrícula 300034390, ocupante do cargo de Técnico em Previ-
dência, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, referente ao exer-
cício de 2017, concernente ao período de 13/04 a 02/05/2017, por interesse da 
Administração Pública.

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

RONEY DA SILVA COSTA
Presidente em Exercício

PORTARIA Nº 230/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Lotar Servidora.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas 
atribuições que lhe confere que lhe confere a Portaria n° 211/ GARH/DAF/GAB/
IPERON de 31/03/2017, publicado no DOE/RO Nº 65 DE 06/04/2017;

Considerando as atribuições defi nidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008, 
especifi camente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor do E-mail de 07/04/2017.

RESOLVE:

 Art. 1º LOTAR, a partir de 01/03/2017, a servidora ROSALINA TRAJANO 
DINIZ, matrícula 300034006, ocupante do cargo de Técnico em Previdência,  
pertencente ao Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, na GECON/DAF/IPERON.

Publique-se. Registre-se Cumpra-se.

RONEY DA SILVA COSTA
 Presidente em Exercício

SUPEL

Aviso De Licitação
Superintendência Estadual De Compras e Licitações 

Pregão Eletrônico Nº 159/2017/DELTA/SUPEL/RO
Processo Administrativo: 01.1308.00039-00/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, 
compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, 
remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, 
de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC,  
para atender os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive 
Autarquias e Fundações do Governo do Estado de Rondônia, conforme 
especifi cação completa no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Data de Abertura: 02/05/2017 às 09h00min (horário de Brasília - DF). Endereço 
Eletrônico: www.comprasgovernamentais.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.comprasgovernamentais.gov.
br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: 
(0XX) 69.3216-5318.

Porto Velho/RO, 12 de abril de 2017.

MARIA DO CARMO DO PRADO
Pregoeira DELTA/SUPEL/RO

Mat. 300131839

Aviso De Licitação
Superintendência Estadual De Compras e Licitações 

Pregão Eletrônico Nº. 138/2017/DELTA/SUPEL/RO. 
Processo Administrativo: 01.1712.12062-00/2016/SESAU/RO
OBJETO: Registro de Preços para Futura, eventual e parcelada aquisição de 
material de consumo (Medicamentos do Grupo de Apresentação GERAIS V 
(Ampola, Frasco/Ampola, Soluções Orais, Comprimidos e outro) para atender 
as necessidades e demandas do Núcleo de Mandados Judiciais – NMJ, por um 
período de 12 meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO, 
conforme especifi cação completa no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
Valor Estimado: R$ 1.731.954,16. Data de Abertura: 28/04/2017 às 09h00min 
(horário de Brasília - DF). Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.
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.comprasgovernamentais.gov.
br ou www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone: 
(0XX) 69.3216-5318.

Porto Velho/RO, 11 de abril de 2017.

Maria do Carmo do Prado
Pregoeira DELTA/SUPEL

Mat. 300131839

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 752/2016/GAMA/SUPEL/RO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1923.00753-00/2016/IDARON.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços orgânicos de 
segurança patrimonial e vigilância, ostensiva e armada, preventiva, diurna 
e noturna, para prestação de serviços de forma contínua nas dependências 
do Almoxarifado pertencente à Agência IDARON em Porto Velho/RO, por um 
período de 12 (doze) meses.
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A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas 
na Portaria N.º Portaria N.º 053/GAB/SUPEL, publicada no DOE no dia 03 de 
janeiro de 2017, torna público aos interessados e em especial as empresas que 
já retiraram o edital da licitação em epígrafe, que a sessão inaugural marcada 
para o dia 13/04/2017 às 11h:00min, no endereço eletrônico www.comprasnet.
gov.br  está SUSPENSA, sem data defi nida para reabertura, conforme Despacho 
/GEPEAP/SUPEL, acostado às fl s. 223 dos autos. Assim que esta Equipe de 
Licitação for notifi cada quanto às regularidades, fi xará nova data e horário para 
sessão inaugural do certame.  

Porto Velho/RO, 12 de abril de 2017.

ROGÉRIO PEREIRA SANTANA
Pregoeiro GAMA/SUPEL/RO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO

Pregão Eletrônico Nº. 115/2017KAPPA/SUPEL/RO. Tipo Menor Preço por item
Processo Administrativo: 01.1923.01452-00/2016/IDARON
Objeto: Aquisição de cartuchos de toner para atender o proposto no Plano de 
Trabalho do Convênio Nº 822573/2015/MAPA/SFA-RO/IDARON, tendo como 
convenente a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de 
Rondônia – IDARON, conforme especifi cações completas constantes no Termo 
de Referência, anexo I do Edital.
A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, por intermédio do seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através na Portaria Nº 005/GAB/
SUPEL/RO de 16 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Ofi cial do Estado de 
Rondônia do dia 20 de fevereiro de 2017, torna público aos interessados e em 
especial às empresas que retiraram o instrumento convocatório, que o certame 
em epígrafe está suspenso, SINE DIE, sem data defi nida para reabertura, em 
razão da necessidade de realização de nova pesquisa de preços, solicitada pela 
Gerencia de Pesquisa e Análise de Preço – GEPEAP/SUPEL. Após alterações 
necessárias, fi xaremos nova data e horário para a sessão inaugural do certame.  
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio 
por meio do telefone: (69) 3216-5318 e/ ou pelo email supel.kappa@gmail.com. 

Porto Velho, 11 de abril de 2017.

VIVALDO BRITO MENDES
Pregoeiro Eq. Kappa/SUPEL/RO

Mat. 300059453

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 52/2017/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 01.2101.03768-00/2016/SEJUS/RO.
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de escudos 
e capacetes balísticos para atender as necessidades da SECRETARIA DE 
ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS/RO, conforme especifi cações completas 
constantes no termo de referência - anexo I do edital.
A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira 
nomeada por força das disposições contidas na Portaria N.º 051/GAB/SUPEL, 
publicada no DOE do dia 03 de janeiro de 2017, vem através deste ato, tornar 
público aos interessados e em especial às empresas que retiraram o Edital de 
licitação em epígrafe, que a sessão inaugural, inicialmente marcada para o dia 
11/04/2017, está SUSPENSA sem data defi nida para reabertura, em detrimento 
da ausência de respostas do Órgão de origem aos pedidos de esclarecimentos 
e  impugnação formulados por empresas interessadas. Assim que esta Equipe 
de Licitação for notifi cada quanto às respostas das impugnações, fi xaremos 
nova data e horário para sessão inaugural do certame. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de 
Apoio, na SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, pelo telefone 
(69) 3216-5366, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, 
Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, e ainda pelo Email 
alfasupel@hotmail.com. Publique-se.  

Porto Velho-RO,10 de Abril de 2017.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira SUPEL-RO

Mat. 300110987

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 83/2017/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 01.1501.00060-00/2017/SESDEC/RO.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
contínuos de limpeza, conservação e higienização de ambientes internos/
externos, esquadrias, vidros, etc., de prédios públicos, com fornecimento de 
material de consumo e insumos, bem como, equipamentos, ferramentas e mão 
de obra adequados à completa execução dos serviços, conforme especifi cações 
completas constantes no termo de referência - anexo I do edital.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira 
nomeada por força das disposições contidas na Portaria N.º 051/GAB/SUPEL, 
publicada no DOE do dia 03 de janeiro de 2017, vem através deste ato, tornar 
público aos interessados e em especial às empresas que retiraram o Edital de 
licitação em epígrafe, que a sessão inaugural, inicialmente marcada para o dia 
11/04/2017, está SUSPENSA sem data defi nida para reabertura, em detrimento 
da ausência de respostas do Órgão de origem aos pedidos de impugnações 
formulados por empresas interessadas. Assim que esta Equipe de Licitação for 
notifi cada quanto às respostas das impugnações, fi xaremos nova data e horário 
para sessão inaugural do certame. Maiores informações e esclarecimentos 
sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, pelo telefone (69) 3216-
5366, ou no endereço sito a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio 
Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, e ainda pelo Email alfasupel@hotmail.
com. Publique-se.  

Porto Velho-RO,10 de Abril de 2017.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira SUPEL-RO

Mat. 300110987

AVISO DE SUSPENSÃO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da 
Comissão Permanente de Licitações de Obras - CPLO/SUPEL/RO, nomeada 
pela Portaria n º 048/GAB/SUPEL, de 30 de dezembro de 2016, torna público 
aos interessados, que a TOMADA DE PREÇOS Nº.: 005/17/CPLO/SUPEL/RO,  
decorrente do processo administrativo nº .: 01.1917.00001-00/2017-SEAGRI/
RO, com abertura inicial prevista para o dia 12/04/2017 às 08h00min,  fi ca 
SUSPENSA, por determinação da Secretaria de Estado da Agricultura – 
SEAGRI/RO. Publique-se.

Porto Velho-RO, 11 de abril de 2017

NORMAN VIRÍSSIMO DA SILVA
Presidente da CPLO/SUPEL/RO

AVISO DE ADENDO MODIFICADOR I

PREGÃO ELETRÔNICO N° 716/2016/SUPEL/RO - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 01.1601.16667-00/2016/SEDUC

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráfi cos de 
Impressão e Reprodução de 600 (seiscentos) Anuários Estatísticos, pela 
Secretaria de Estado da Educação para atender a Gerência de Controle, 
Avaliação e Estatística - GCAE, conforme especifi cação completa do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. Com todos os itens exclusivos para ME/EPP 
e Equiparados na forma da LC 123/06.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, torna público 
aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital, que o 
instrumento convocatório sofreu alterações conforme ADENDO MODIFICADOR 
I, cujo inteiro teor foi publicado e pode ser consultado nos sites www.comprasnet.
gov.br e www.supel.ro.gov.br, fi cando a abertura da sessão pública para o dia 
28/04/2017 às 09h30min (horário de Brasília – DF), endereço site de licitações 
www.comprasnet.gov.br.  Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao 
Pregoeiro e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3216-5318 ou pelo email 
supel.omega@gmail.com. Publique-se.
Porto Velho - RO, 10 de Abril de 2017.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro/ÔMEGA/SUPEL – Matrícula 300130075
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AVISO DE ADENDO MODIFICADOR I

PREGÃO ELETRÔNICO N° 563/2016/SUPEL/RO - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 01.1601.06066-00/2016/SEDUC
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Referência a Aquisição de 
Material Permanente (Notebooks) e Material de Suporte Técnico a fi m de 
atender a Educação no Campo e os Núcleos de Tecnologia Educacional/NTE do 
Programa Nacional de Tecnologia/PROINFO, conforme especifi cação completa 
no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Com todos os Itens 2, 3, 4 e 5 
exclusivos para ME/EPP e Equiparados na forma da LC 123/06.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, torna público 
aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital, que o 
instrumento convocatório sofreu alterações conforme ADENDO MODIFICADOR 
I, cujo inteiro teor foi publicado e pode ser consultado nos sites www.comprasnet.
gov.br e www.supel.ro.gov.br, fi cando a abertura da sessão pública para o dia 
02/05/2017 às 09h30min (horário de Brasília – DF), endereço site de licitações 
www.comprasnet.gov.br.  Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao 
Pregoeiro e à Equipe de Apoio através do telefone (69) 3216-5318 ou pelo email 
supel.omega@gmail.com. Publique-se.
Porto Velho - RO, 11 de Abril de 2017.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro/ÔMEGA/SUPEL – Matrícula 300130075

ADENDO MODIFICADOR SEM REABERTURA DE PRAZO
UASG: 925373

CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2017/CEL/SUPEL/RO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.1712.09714-00/2016/SESAU.

OBJETO: Seleção de OSCIP, credenciada no Sistema Integrado de 
Parcerias e Descentralização da Execução de Políticas Públicas e Serviços 
Públicos não Exclusivos, através do Terceiro Setor – SISPAR, objetivando a 
“Operacionalização da Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo - USSF, 
na Execuçãode Serviços de Saúde, Navegação e Apoio a Serviços Sociais”. A 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através da sua Presidente, 
designada por força das disposições contidas na Portaria nº 045, publicada 
no D.O.E do dia 03 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, em 
especial as empresas, que retirem o instrumento convocatório, pois foi excluída 
a exigência de acompanhar o atestado de capacidade técnica a cópia de 
documento comprobatório de prestação de serviço (Termo ou Nota Fiscal, ordem 
de serviço ou de emprenho, carta-contrato ou outros instrumentos hígidos), 
constante no subitem 11.3.3/4, I do Protocolo de Intenção, anexo I do edital. 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O edital atualizado encontra-se disponível 
para consulta e retirada, gratuitamente, no site: www.rondonia.ro.gov.br/supel. 
Os licitantes que já o baixaram deveram fazê-lo novamente para conhecimento. 
Tendo em vista que a alteração não implica na elaboração da proposta pelos 
participantes, o prazo para abertura e entrega dos envelopes de habilitação e 
plano de trabalho, AGENDADO para o dia 08/05/2017, às 10h00min (horário 
de Brasília - DF) e demais condições do edital permanecem INALTERADOS, 
conforme disposto no art. 21, § 4o da Lei nº 8.666/93. Publique-se. Publique-se. 
Porto Velho (RO), 11 de abril de 2017.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Presidente da Equipe CEL/SUPEL

Aviso de Licitação

EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE – EPP
Superintendência Estadual de Licitações do Estado de Rondônia
Pregão Eletrônico Nº.: 123/2017/ALFA/SUPEL/RO. Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM.
Processo Administrativo: 01.2101.05366-00/2015/SEJUS/RO.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, tratamento 
e manutenção da piscina da Unidade de Internação Masculina Provisória, 
com fornec imento de produtos, equipamentos e mão de obra necessária para 

perfeita execução do serviço, conforme especifi cações completas constantes 
no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. Valor Estimado: R$: 29.661,12. 
Data de Abertura: 28/04/2017 às 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, 12 de Abril de 2017.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira SUPEL-RO

Mat. 300110987

Aviso de Licitação

EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
– EPP (EXCETO PARA O ITEM 01) 
Superintendência Estadual de Licitações do Estado de Rondônia
Pregão Eletrônico Nº.: 140/2017/ALFA/SUPEL/RO. Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM.
Processo Administrativo: 01.1712.08642-00/2016/SESAU/RO.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em instalação de divisórias com fornecimento de material, 
visando atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria 
de Estado da Saúde – SESAU/RO, por um período de 12 meses, conforme 
especifi cações completas constantes no termo de referência - anexo I deste 
edital. Valor Estimado: R$: 180.012,76. Data de Abertura: 27/04/2017 às 
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, 12 de Abril de 2017.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira SUPEL-RO

Mat. 300110987

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Complexo Rio Madeira - Ed. Pacaás Novos – 2º Andar.

Porto Velho, Rondônia. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 074/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 384/2016
PROCESSO: Nº 01-1712.02342-00/2016

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE RONDÔNIA, através da 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. 
FARQUAR N° 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, Ed. Central - Rio 
Pacaás Novos – 2º Andar – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo 
Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) 
qualifi cada( s) no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O PREÇO 
para futura e eventual aquisição de material de consumo (cânula traqueostomia 
estéril com balão nº 4,5 - descartável, estéril, confeccionado em material 
atóxico, cânula traqueostomia estéril com balão nº 5,0 - descartável, estéril, 
confeccionado em material atóxico, cânula traqueostomia estéril com balão 
nº 5,5 - descartável, estéril, confeccionado em material atóxico e outros), para 
atender demanda necessárias de todas as unidades da Secretaria Estadual 
de Saúde: Hospital Regional de Extrema, Hospital Regional Buritis, Centro de 
Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Hospital e Pronto Socorro João 
Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Policlínica Oswaldo Cruz – POC, 
Hospital Infantil Cosme e Damião, Complexo Hospitalar Regional de Cacoal – 
COHREC, Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, Assistência Médica 
Intensiva – AMI, Mandados Judiciais, Serviço de Assistência Multidisciplinar 
Domiciliar – SAMD, Centro de Diálise de Ariquemes – CDA e Laboratório Central 
de Saúde Pública de Rondônia – LACEN, a pedido da Secretaria de Estado da 
Saúde – SESAU/RO, 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
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REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de material de 
consumo (cânula traqueostomia estéril com balão nº 4,5 - descartável, estéril, 
confeccionado em material atóxico, cânula traqueostomia estéril com balão nº 5,0 
- descartável, estéril, confeccionado em material atóxico, cânula traqueostomia 
estéril com balão nº 5,5 - descartável, estéril, confeccionado em material 
atóxico e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades da 
Secretaria Estadual de Saúde: Hospital Regional de Extrema, Hospital Regional 
Buritis, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Hospital e 
Pronto Socorro João Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Policlínica 
Oswaldo Cruz – POC, Hospital Infantil Cosme e Damião, Complexo Hospitalar 
Regional de Cacoal – COHREC, Hospital Regional de São Francisco do 
Guaporé, Assistência Médica Intensiva – AMI, Mandados Judiciais, Serviço de 
Assistência Multidisciplinar Domiciliar – SAMD, Centro de Diálise de Ariquemes 
– CDA e Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia – LACEN, a pedido 
da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO.

 2. DA VIGÊNCIA:

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

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
será defi nida 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 fi nalidade 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 especifi cação 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:

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

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

1.3. 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 
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 especifi cações contidas no instrumento 
convocatório.  

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto fi cará 
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 defi nição da quantidade no prazo de até 
30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.

6.4. LOCAL/HORÁRIOS: Os materiais deverão ser entregues na Central de 
Abastecimento Farmacêutico - CAF II: Rua: Aparício de Morais nº. 4378, Bairro 

- Setor Industrial, CEP: 76824-128  – Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento 
são de segunda a sexta – feira, sendo de 07h30min às 13h30min; Para entrega 
é necessária realização de prévio agendamento junto ao CAF-II, informações 
através do e-mail: cafi i.requisicao@gmail.com e pelos telefones: (69) 3216-
5759 / 3216-5580.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

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

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

7.3. A nota fi scal 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 fi scal não aprovada, em hipótese alguma, servirá 
de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer 
fornecimentos.

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 fi scal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1.1. 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.

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

9.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, 111 e IV, da Lei n2 
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 o valor do objeto não entregue.

9.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual 
injustifi cadamente 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.

9.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contrato 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 descredenciada do 
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).

9.4 A multa, eventualmente imposta a 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 divida ativa, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial.
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9.5 As multas previstas nesta serão não eximem a adjudicatária ou contratada 
da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 
venha causar a Administração.

9.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante 
se sujeitar a Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou ate 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.

9.7 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 adequarão da conduta por parte da Contratada, 
após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.
9.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei n9 
8.666, de 1993, da Lei n2 10.520, de 2002, do Decreto n2 3.555, de 2000, e do 
Decreto n2 5.450, de 2005:

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

9.9 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 a administração ou a terceiros.

9.10 Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuídas 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:

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

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

06
4,0% 

por dia
2 Usar indevidamente informações 

sigilosas a que teve acesso; por 
ocorrência.

06
4,0% 

por dia
3 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

4 Destruir ou danifi car documentos por 
culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência.

05
3,2% 

por dia
5 Recusar-se a executar serviço 

determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justifi cado; por ocorrência;

04
1,6% 

por dia
6 Executar serviço incompleto, paliativo 

substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por 
ocorrência.

02

0,4% 
por dia

7  Fornecer informação pérfi da de 
serviço ou substituição de cartão/
equipamento/software; por ocorrência.

02
0,4% 

por dia
8 Manter credenciamento ou 

descredenciamento de estabelecimento 
sem a anuência previa do Gestor do 
Contrato, por ocorrência(s);

01

0,2% 
por dia

9 Tratar de maneira diferenciada os 
estabelecimentos credenciados por 
si, dos motivados por conta própria 
ou encaminhados pelo Gestor do 
Contrato, por ocorrência(s) e por 
estabelecimento;

01

0,2% 
por dia

Para os itens a seguir, deixar de:
10 Efetuar o pagamento da rede 

credenciada no prazo estipulado; por 
dia e por ocorrência.

06
4,0% 

por dia

11 Efetuar o pagamento de seguros, 
encargos fi scais e sociais, assim 
como quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução dente 
contrato; por dia e por ocorrência;

05

3,2% 
por dia

12 Efetuar a restauração do sistema e 
reposição de equipamentos danifi cados, 
por motivo e por dia;

04
1,6% 

por dia
13 Cumprir quaisquer dos itens do Edital 

e seus anexos, mesmo que não 
previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notifi cada pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

03

0,8% 
por dia

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

03
0,8% 

por dia
15 Iniciar execução de serviço nos prazos 

estabelecidos, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este 
Contrato; por serviço, por ocorrência.

02
0,4% 

por dia

16 Disponibilizar os equipamentos, sistema, 
estabelecimentos
credenciados, em numero mínimo, 
treinamento, suporte e demais 
necessários a realização dos serviços do 
escopo do contrato; por ocorrência.

02

0,4% 
por dia

17 Ressarcir o órgão por eventuais danos 
causados por sua culpa, em veículos, 
equipamentos, dados, etc.

02
0,4% 

por dia
18 Fornecer as senhas e relatórios 

exigidos para o objeto, por tipo e por 
ocorrência;

02
0,4% 

por dia
19 Fiscalizar e controlar, diariamente, 

a atuação da rede credenciada, por 
estabelecimento e por dia;

01
0,2% 

por dia
20 Credenciar estabelecimento por 

proposta própria ou encaminhada 
pelo Gestor do Contrato, por ocorrência 
e por dia;

01
0,2% 

por dia

21 Manter a documentação de habilitação 
atualizada; por item, por ocorrência. 01

0,2% 
por dia

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

01
0,4% 

por dia

23 Fornecer suporte técnico a Contratante 
e a rede credenciada, por ocorrência e 
por dia.

01

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

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

9.13 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.

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

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

9.16 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento 
Unifi cado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

9.17 Também fi cam sujeitas as 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 profi ssionais que, em razão do 
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contrato decorrente desta licitação:
a) Tenham sofrido condenações defi nitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fi scal 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;

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 benefi ciário 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.

1.5.  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, verifi car 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 classifi cação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classifi cação 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 
confi rmada 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 especifi cação;
12.2 Dispor-se a toda e qualquer fi scalização, 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 fi scalização 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 fi scalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa 
ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fi el 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes;

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, 
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. Notifi car a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento 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:

SESAU – Secretaria de Estado da Saúde. 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a fi rmar as 
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contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específi ca para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de 
preços a preferência em igualdade de condições.

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

15.4 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.

15.5 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):
Qualifi cada(s) no Anexo Único desta Ata

AE/SRP
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 078/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 675/2016
PROCESSO: Nº 01-1732.00403-00/2016

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE RONDÔNIA, através da 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. 
FARQUAR N° 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, Ed. Central - Rio 
Pacaás Novos – 2º Andar – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo 
Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) 
qualifi cada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem REGISTRAR O preço para 
futura e eventual aquisição de Imunohematologicos (SORO ANTI-A, ANTI-B, 
ANTI-D E OUTROS) com fornecimento de equipamentos em regime de 
comodato, a pedido da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia 
– FHEMERON, 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 Imunohematologicos 
(SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D E OUTROS) com fornecimento de 
equipamentos em regime de comodato, a pedido da Fundação de Hematologia 
e Hemoterapia de Rondônia – FHEMERON.

 2. DA VIGÊNCIA:

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

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
será defi nida 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 fi nalidade pública na utilização dos 
materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despe-
sas do órgão requisitante. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO: 

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

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
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A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste 
instrumento, a:

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

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

1.3. 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 
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 especifi cações contidas no instrumento con-
vocatório.  

1.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto fi cará condi-
cionado 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.

1.3. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos equipamentos em regime 
de comodato será de até 30 (trinta) dias corridos, considerando haver materiais 
que só poderão ser utilizados após a instalação e treinamentos dos técnicos que 
operarão os equipamentos em questão.

1.4. LOCAL DE ENTREGA/HORÁRIO: Os materiais serão entregues no Setor 
de Almoxarifado da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, 
Rua Osvaldo Moura, nº 7645, Bairro: Tancredo Neves, Fone: (69)3226-5612, 
Porto Velho-RO. Nos seguintes horários: Segunda-feira a Sexta-feira - das 07 
horas e 30 minutos às 13 horas e 30 minutos.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

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

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

7.3. A nota fi scal 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 fi scal não aprovada, em hipótese alguma, servirá 
de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer 
fornecimentos.

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 fi scal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Refe-
rência 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.

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

9.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fi zer declaração falsa ou cometer fraude fi scal, 
garantido o direito à ampla defesa, fi cará impedido de licitar e de contratar com 
o Estado e com a União, e será descredenciado no SICAF e da SUPEL, pelo 

prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a sanção, fi cando ainda sujeita, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas na legislação vigente, à:

a) Advertência por escrito, sempre que forem constatadas falhas na execução 
do contrato;

b) Multa, conforme descrito na tabela 01, até o 30º (trigésimo) dia de atraso no 
comprimento das obrigações;

c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, a partir do 31º 
(trigésimo primeiro dia) de atraso, o que ensejará a rescisão contratual;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 05(cinco) anos, 
de acordo com o Decreto nº 5.450/05;

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, com fulcro no Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, quando a 
CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta 
grave, dolosa ou revestida de má-fé;

f) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com 
percentuais de multa conforme a tabela a seguir (tabela 1):

g) As aplicações das penalidades da tabela abaixo somente serão aplicadas as 
que fi zerem pertinente ao processo licitatório.

TABELA 1

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MUL-
TA*

1 Permitir situação que crie a 
possibilidade ou cause dano 
físico, lesão corporal ou con-
seqüências letais; por ocor-
rência.

06 4,0% 
por 
dia

2 Usar indevidamente infor-
mações sigilosas a que teve 
acesso; por ocorrência.

06 4,0% 
por 
dia

3 Destruir ou danifi car docu-
mentos por culpa ou dolo de 
seus agentes; por ocorrên-
cia.

05 3,2% 
por 
dia

4 Executar serviço incom-
pleto, paliativo substitutivo 
como por caráter permanen-
te, ou deixar de providenciar 
recomposição complemen-
tar; por ocorrência.

02 0,4% 
por 
dia

Para os itens a seguir, deixar de:
5 Efetuar o pagamento de se-

guros, encargos fi scais e so-
ciais, assim como quaisquer 
despesas diretas e/ou indire-
tas relacionadas à execução 
deste contrato, apresentan-
do planilhas de custo; por 
dia e por ocorrência.

05 3,2% 
por 
dia

6 Cumprir prazo previamente 
estabelecido com a FISCA-
LIZAÇÃO para fornecimento 
de materiais ou execução 
de serviços; por unidade de 
tempo defi nida para determi-
nar o atraso.

03 0,8% 
por 
dia

7 Cumprir quaisquer dos itens 
do Edital e seus anexos, 
mesmo que não previstos 
nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente 
notifi cada pela FISCALIZA-
ÇÃO; por ocorrência.

03 0,8% 
por 
dia
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ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MUL-
TA*

8 Cumprir determinação for-
mal ou instrução comple-
mentar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência.

03 0,8% 
por 
dia

9 Iniciar execução de serviço 
nos prazos estabelecidos 
pela FISCALIZAÇÃO, obser-
vados os limites mínimos 
estabelecidos por este Con-
trato; por serviço, por ocor-
rência.

02 0,4% 
por 
dia

10 Ressarcir o órgão por even-
tuais danos causados por 
seus funcionários, em veícu-
los, equipamentos, etc.

02 0,4% 
por 
dia

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

01 0,2% 
por 
dia

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

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

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

9.4 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;

9.5 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo fi car comprovada a 
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior 
ou casos fortuitos, devidos e formalmente justifi cados e comprovados, e sempre 
a critério da autoridade competente;

9.6 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento 
Unifi cado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais e, no 
caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por até 
05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e nas demais 
cominações legais;

9.7 A empresa vencedora somente poderá solicitar o cancelamento parcial de 
item (ns), por motivo de força maior, ou seja, caso venha a constatar a proibição 
da substância e/ou esgotamento de uma molécula ou princípio ativo;

9.8 Ocorrendo a solicitação de cancelamento parcial, sem motivo plausível, a 
empresa será desclassifi cada, chamando o próximo colocado;

9.9 Deverão ser aplicada, pela autoridade competente, as penalidades do item 
9.1.

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 benefi ciário 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.

1.5.  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, verifi car 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 pre-
ços 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 mer-
cado 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 prati-
cados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidade.

11.4. A ordem de classifi cação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classifi cação 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 confi r-
mada 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 pro-
ceder 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 especifi cação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fi scalização, 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 fi scalização 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 fi scalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa 
ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fi el 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes;
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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, 
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. Notifi car a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento 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:

FHEMERON – Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a fi rmar 
as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação 
específi ca para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do 
registro de preços a preferência em igualdade de condições.

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

15.4 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.

15.5 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):
Qualifi cada(s) no Anexo Único desta Ata

AE/SRP



DOE N. 70 Porto Velho, 13.04.201722



DOE N. 70 Porto Velho, 13.04.2017 23



DOE N. 70 Porto Velho, 13.04.201724

CAERD

 AVISO RESULTADO JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO – Nº 005/2016.

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, através da Comissão 
Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO/CAERD/RO, nomeada 
através Portaria Nº. 205/DE/2016, de 18/07/16, publicada no DOE de nº. 154 
em 18.08.2016 - Torna público aos interessados Resultado do Julgamento 
da Proposta de Preço – Tomada de Preço nº 005/2016 – Objeto: Contratação 
de empresa de engenharia, no regime de empreitada por preço unitário, das 
obras e serviços de engenharia necessários para a para prestação de serviços 
técnicos especializados realização da Implantação das Ligações Prediais 
para Rede de Esgoto de Cacaulândia/RO. RECURSOS – São provenientes 
de Recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia 
– CAERD. Após análise Técnica dos Documentos de Proposta de Preço de 
20/03/2017 devidamente datado e assinado pelo Eng.º Civil Alexandre Ubiratan 
de Oliveira Rios/Divisão de Planejamento e Análises de Projetos – DEAP, 
informando que a empresa: TCA – TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO EIRELLI–ME, 
foI Desclassifi cadas por não atender as exigências contidas no Edital. Ressalte-
se que a Comissão optou por acatar o que determina o item 11.16 do edital 
e o Art. 48 § 3º da Lei 8.666/93, concedendo o prazo de 08 (oito) dias úteis 

para apresentação de outras propostas escoimadas dos vícios determinantes 
da desclassifi cação. Sessão: 11/04/2017 às 10h00min horas. O inteiro teor 
encontra-se a disposição nesta Comissão e site www.caerd-ro.com.br.

Porto Velho, 11 de abril de 2017.

Adm. Jamil Manasfi  da Cruz
Pregoeiro e Presidente da CPLMO/CAERD
Portarias nº 205/DE/2016 e 364/DE/2016

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Processo Nº 01-1712.07547-0000/2016

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo Nº 01-1712.07547-
0000/2016, torna público o Pregão Eletrônico Nº 738/2016/SUPEL/RO, 
tendo por objeto Registro de Preços visando a futura, eventual e parcelada 
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contratação de material de consumo (medicamentos e/ou produtos para saúde), 
para atender as necessidades e demandas do Núcleo de Mandados Judiciais – 
NMJ/SESAU-RO, unidade/setor vinculado a estrutura da Secretaria de Estado 
da Saúde de Rondônia, em favor das empresas, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 14.905.502/0001-76, vencedora dos 
itens (7/16/42/62/99/112), no valor de R$ 14.798,00 (Quatorze mil setecentos 
e noventa e oito reais), EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - 
EPP., CNPJ: 15.439.366/0001-39, vencedora dos itens (3/4/17/22/23/29/38//
43/44/47/48/49/56/57/59/60/61/78/79/80/81/82/84/89/90/91/93/105/106/109), 
no valor de R$ 115.223,20 (Cento e quinze mil duzentos e vinte e três reais 
e vinte centavos), BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A.., 
CNPJ: 05.777.772/0001-58, vencedora dos itens (5/12/32/92/102), no valor de 
R$ 1.512.954,60 (Hum milhão quinhentos e doze mil novecentos e cinquenta e 
quatro reais e sessenta centavos), MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ME, CNPJ: 16.553.940/0001-48, vencedora dos itens (13/19/40/41/53/
54/55/63/66/67/77/85/98/107/110/111), no valor de R$ 29.533,38 (Vinte e nove 
mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), COVAN COMÉRCIO 
VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA. CNPJ: 02.475.985/0001-37, 
vencedora dos itens (36/64/65/108), no valor de R$ 28.152,00 (Vinte e oito mil 
cento e cinquenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 1.700.661,18 (Hum 
milhão setecentos mil seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), 
conforme DESPACHO/DELTA/SUPEL/RO, de 06 de abril de 2017, às folhas 
1768/1771 (frente/verso) e DESPACHO/GAB/SUPEL/RO, de 06 de abril de  
2017, à folha 1772 (verso) . Publique-se.

Porto Velho/RO, 11 de abril de 2017.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Cacoal, 10 de abril de 2017.

PORTARIA Nº075/GAB/COHREC/SESAU/2017

Dispõe sobre a alteração no período de gozo de férias de servidor e dá outras 
Providências.

A DIRETORA GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE 
CACOAL-COHREC, no uso de suas atribuições legais, e considerando os 
termos da Lei Complementar nº. 827/2015, de 15 de Julho de 2015 e do Decreto 
de 31 de Maio de 2016 que nomeou a Diretora Geral do Complexo Hospitalar 
Regional de Cacoal COHREC e considerando a necessidade de funcionamento 
das atividades;

RESOLVE:
 
Art. 1º. REMARCAR, por interesse da Administração Pública, o gozo de 

férias da servidora ANAÍ CRISTINA DAMIANI, matrícula 300130443, Agente 
em atividades administrativas, que estavam agendadas para o período de 
01/03/2017 a 30/03/2017, referente ao exercício de 2017, o qual fi ca transferido 
para ser usufruído em 01/06/2017 a 30/06/2017. 

   
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

a Portaria 060/GAB/COHREC/SESAU de 20/03/2017 publicado no DOE nº 54 
de 22/03/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO
Diretora Geral - COHREC/SESAU

Cacoal, 10 de abril de 2017.

PORTARIA Nº076/GAB/COHREC/SESAU/2017

Dispõe sobre a alteração no período de gozo de férias de servidor e dá outras 
Providências.

A DIRETORA GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE 
CACOAL-COHREC, no uso de suas atribuições legais, e considerando os 
termos da Lei Complementar nº. 827/2015, de 15 de Julho de 2015 e do Decreto 
de 31 de Maio de 2016 que nomeou a Diretora Geral do Complexo Hospitalar 
Regional de Cacoal COHREC e considerando a necessidade de funcionamento 
das atividades;

RESOLVE:
 
Art. 1º. REMARCAR, por interesse da Administração Pública, o gozo de 

férias da servidora DERLIENE NINKE KUMM, matrícula 300100952, Agente 
em Atividades Administrativas, que estavam agendadas para o período de 
01/10/2016 a 30/10/2016, referente ao exercício de 2016, o qual fi ca transferido 
para ser usufruído em 01/06/2017 a 30/06/2017. 
   

Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO
Diretora Geral - COHREC/SESAU

Cacoal, 10 de abril de 2017.

PORTARIA Nº077/GAB/COHREC/SESAU/2017

Dispõe sobre a alteração no período de gozo de férias de servidor e dá outras 
Providências.

A DIRETORA GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE 
CACOAL-COHREC, no uso de suas atribuições legais, e considerando os 
termos da Lei Complementar nº. 827/2015, de 15 de Julho de 2015 e do Decreto 
de 31 de Maio de 2016 que nomeou a Diretora Geral do Complexo Hospitalar 
Regional de Cacoal COHREC e considerando a necessidade de funcionamento 
das atividades;

RESOLVE:
 
Art. 1º. REMARCAR, por interesse da Administração Pública, o gozo 

de férias da servidora ELIVETE MARIA DA SILVA CARDOSO, matrícula 
300120546, Técnico em enfermagem, que estavam agendadas para o período 
de 01/04/2017 a 20/04/2017, referente ao exercício de 2017, o qual fi ca 
transferido para ser usufruído em 01/06/2017 a 20/06/2017. 

   
Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO
Diretora Geral - COHREC/SESAU

Cacoal, 10 de abril de 2017.

PORTARIA Nº078/GAB/COHREC/SESAU/2017

Dispõe sobre a alteração no período de gozo de férias de servidor e dá outras 
Providências.

A DIRETORA GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE 
CACOAL-COHREC, no uso de suas atribuições legais, e considerando os 
termos da Lei Complementar nº. 827/2015, de 15 de Julho de 2015 e do Decreto 
de 31 de Maio de 2016 que nomeou a Diretora Geral do Complexo Hospitalar 
Regional de Cacoal COHREC e considerando a necessidade de funcionamento 
das atividades;

RESOLVE:

Art. 1º. REMARCAR, por interesse da Administração Pública, o gozo 
de férias da servidora JANAYNA CALUMBY PAULO GOMES, matrícula 
300130885, Chefe de Núcleo de Recursos Humanos, que estavam agendadas 
para o período de 01/03/2017 a 30/03/2017, referente ao exercício de 2017, o 
qual fi ca transferido para ser usufruído em 01/10/2017 a 30/10/2017. 

   
Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO
Diretora Geral - COHREC/SESAU
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Cacoal, 10 de abril de 2017.

PORTARIA Nº079/GAB/COHREC/SESAU/2017

Dispõe sobre a alteração no período de gozo de férias de servidor e dá outras 
Providências.

A DIRETORA GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE 
CACOAL-COHREC, no uso de suas atribuições legais, e considerando os 
termos da Lei Complementar nº. 827/2015, de 15 de Julho de 2015 e do Decreto 
de 31 de Maio de 2016 que nomeou a Diretora Geral do Complexo Hospitalar 
Regional de Cacoal COHREC e considerando a necessidade de funcionamento 
das atividades;

RESOLVE:
 
Art. 1º. REMARCAR, por interesse da Administração Pública, o gozo de 

férias da servidora MIRACEMA DA SILVA MOTA, matrícula 300102668, Agente 
em Atividades Administrativas, que estavam agendadas para o período de 
01/03/2017 a 30/03/2017, referente ao exercício de 2017, o qual fi ca transferido 
para ser usufruído em 01/05/2017 a 30/05/2017. 

   
Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO
Diretora Geral - COHREC/SESAU

CETAS

EDITAL N. 035/CETAS/SESAU, DE 13 DE ABRIL DE 2017.

A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profi ssional na Área de 
Saúde – CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, 
de 20 de maio de 2004, em cumprimento ao disposto no item 15.1, do Edital 
nº. 025 CETAS/SESAU, de 28 de março de 2017, divulga o Resultado Final 
do Processo Seletivo Simplifi cado, que objetiva a contratação por Contrato 
Administrativo Temporário para dar continuidade as Atividades de Instrutoria, 
durante a execução do Curso de Qualifi cação: 1ª. Etapa Formativa para o 
Agente Comunitário de Saúde, no município de VILHENA - Rondônia, em ordem 
de classifi cação, conforme Anexo Único deste Edital.
Porto Velho – RO, 13 de abril de 2017.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
     Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 035/CETAS/SESAU/2017.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Curso: 1ª. Etapa Formativa para o Agente Comunitário de Saúde
Localidade: VILHENA/RO  
Área de atuação: ENFERMAGEM

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. FAUSTIANE MARQUES PIMENTEL 93002018403 SSP/CE
2º. TATIANE SILVA RECH 840907 SSP/RO

PORTARIA Nº. 68 GAB/CETAS
Porto Velho (RO), 11 de abril de 2017.

A DIRETORA GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO 
PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE – CETAS, no uso de suas atribuições 
legais, e conforme consta dos Edital 25 CETAS/SESAU/2017,

RESOLVE:

NOMEAR os servidores abaixo relacionados, para no período de 11/4/2017, 
sob a presidência do primeiro, comporem e realizarem os Trabalhos da Comissão 
de Análise de Documentos e Títulos dos candidatos que se inscreveram no 

Processo Seletivo Simplifi cado, que objetiva a contratação administrativa 
temporária para atividades de Instrutoria, para dar continuidade a execução 
do Curso de Qualifi cação deste CETAS:  I Etapa Formativa para o ACS, no 
município de VILHENA-RO:

NOME     MATRÍCULA     LOTAÇÃO    FUNÇÃO
Luciana Pontes de Mattos Silva  300134829   CETAS      Presidente
Danusi Freitas dos Anjos  300104963           CETAS   Membro
Dorislene Alves de Almeida Cantarela 300008547    CETAS    Membro
Ieda Cristina Lima Feitosa    300136505  SESAU  Membro
Sandra Borges Moraes  300114252  CETAS   Membro

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

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral

EDITAL N. 031/CETAS/SESAU, DE 13 DE ABRIL DE 2017.

A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profi ssional na Área de Saúde 
– CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, de 20 
de maio de 2004, em cumprimento ao disposto no item 15.3, do Edital nº. 018 
CETAS/SESAU, de 18 de março de 2017(retifi cado em 21.3.2017), prorrogado 
pelo Edital nº. 023 CETAS/SESAU de 27 de março de 2017, HOMOLOGA, o 
Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado, divulgado pelo Edital nº. 
027/CETAS/SESAU, de 7 de abril de 2017, que objetiva a contratação por 
Contrato Administrativo Temporário para dar continuidade as Atividades de 
Instrutoria durante o Curso de Qualifi cação: 1ª. Etapa Formativa para o Agente 
Comunitário de Saúde, no município de Pimenta Bueno - Rondônia, em ordem 
de classifi cação, conforme Anexo Único deste Edital.

Porto Velho – RO, 13 de abril de 2017.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
     Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 031/CETAS/SESAU/2017.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Curso: I ETAPA FORMATIVA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Localidade: PIMENTA BUENO  
Área de atuação: ENFERMAGEM

Classifi cação Nome do Candidato RG
- Não houve candidatos inscritos -

Curso: I ETAPA FORMATIVA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Localidade: PIMENTA BUENO  
Área de atuação: PSICOLOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. CLODOALDO MATTOS DA SILVA 540561 SSP/RO

EDITAL N. 032/CETAS/SESAU, DE 13 DE ABRIL DE 2017.

 A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profi ssional na Área de Saúde 
– CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, de 20 
de maio de 2004, em cumprimento ao disposto no item 15.3, do Edital nº. 006 
CETAS/SESAU, de 24 de fevereiro de 2017, prorrogado pelos Editais nº.s 019, 
022 e 024 CETAS/SESAU de 14, 21 e 28 de março de 2017, respectivamente, 
RETIFICA o Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado, divulgado 
Edital nº. 028/CETAS/SESAU, de 7 de abril de 2017(republicado por incorreção 
na mesma data), que objetiva a contratação por Contrato Administrativo 
Temporário para execução das Atividades de Instrutoria e Tutoria durante o 
Curso de Qualifi cação: SAÚDE MENTAL, no município de BURITIS - Rondônia, 
tendo em vista a não atribuição devida de pontuação, na Área Pedagogia para 
a seguinte candidata: Maria Cristina Senn, RG 914323 SSP/RO, classifi cação 
2º lugar, como maior idade(critério de desempate), em relação a 1ª classifi cada, 
alterando desta forma suas classifi cações de 2º. Lugar para 1º. Lugar, e a de 1º. 
para 2º. Lugar, conforme Anexo Único deste Edital.

Porto Velho – RO, 13 de abril de 2017.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
     Diretora Geral
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 032/CETAS/SESAU/2017.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL(republicado)

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: BURITIS  
Área de atuação: ENFERMAGEM

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. EDILZA DA CONCEIÇÃO PATRÍCIO 660930 SSP/RO
2º. FRANCIELE AUGUSTO DE OLIVEIRA 94665 MTE/RO
3º. ELISÂNGELA SOUSA PEDROSO 1072659 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: BURITIS  
Área de atuação: PSICOLOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. REGIANE AMORIM DUTRA DE SOUZA 734343 SSP/RO
2º. LUCIANA DO AMARAL TOMÁZ 804937 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: BURITIS  
Área de atuação: PEDAGOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. MARIA CRISTINA SENN 914323 SSP/RO
2º. ALINE OLIVEIRA FELLER 1159167 SSP/RO

EDITAL N. 033/CETAS/SESAU, DE 13 DE ABRIL DE 2017.

            A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profi ssional na Área de 
Saúde – CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, de 
20 de maio de 2004, em cumprimento ao disposto no item 15.3, do Edital nº. 006 
CETAS/SESAU, de 24 de fevereiro de 2017, prorrogado pelos Editais nº.s 019, 
022 e 024 CETAS/SESAU de 14, 21 e 28 de março de 2017, respectivamente, 
HOMOLOGA o Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado, divulgado 
pelo Edital nº. 028/CETAS/SESAU, de 7 de abril de 2017(republicado por 
incorreção na mesma data), Retifi cado pelo Edital nº. 032 CETAS/SESAU, de 
13 de abril de 2017, que objetiva a contratação por Contrato Administrativo 
Temporário para execução das Atividades de Instrutoria e Tutoria durante o 
Curso de Qualifi cação: SAÚDE MENTAL, no município de BURITIS - Rondônia, 
em ordem de classifi cação, conforme Anexo Único deste Edital.

Porto Velho – RO, 13 de abril de 2017.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
     Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 033/CETAS/SESAU/2017.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL RETIFICADO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: BURITIS  
Área de atuação: ENFERMAGEM

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. EDILZA DA CONCEIÇÃO PATRÍCIO 660930 SSP/RO
2º. FRANCIELE AUGUSTO DE OLIVEIRA 94665 MTE/RO
3º. ELISÂNGELA SOUSA PEDROSO 1072659 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: BURITIS  
Área de atuação: PSICOLOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. REGIANE AMORIM DUTRA DE SOUZA 734343 SSP/RO
2º. LUCIANA DO AMARAL TOMÁZ 804937 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: BURITIS  
Área de atuação: PEDAGOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. MARIA CRISTINA SENN 914323 SSP/RO
2º. ALINE OLIVEIRA FELLER 1159167 SSP/RO

EDITAL N. 034/CETAS/SESAU, DE 13 DE ABRIL DE 2017.

            A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profi ssional na Área de 
Saúde – CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, de 
20 de maio de 2004, em cumprimento ao disposto no item 15.3, do Edital nº. 006 
CETAS/SESAU, de 24 de fevereiro de 2017, prorrogado pelos Editais nº.s 019, 
022 e 024 CETAS/SESAU de 14, 21 e 28 de março de 2017, respectivamente, 
HOMOLOGA o Resultado Final do Processo Seletivo Simplifi cado, divulgado 
pelo Edital nº. 029/CETAS/SESAU, de 7 de abril de 2017, que objetiva a 
contratação por Contrato Administrativo Temporário para execução das 
Atividades de Instrutoria e Tutoria durante o Curso de Qualifi cação: SAÚDE 
MENTAL, no município de COLORADO DO OESTE - Rondônia, em ordem de 
classifi cação, conforme Anexo Único deste Edital.

Porto Velho – RO, 13 de abril de 2017.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
     Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 034/CETAS/SESAU/2017.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: COLORADO DO OESTE/RO  
Área de atuação: ENFERMAGEM

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. TATYARA CRISTINA FERREIRA BERTOZZ 1045626 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: COLORADO DO OESTE/RO  
Área de atuação: PSICOLOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. ADRIANA ARAUJO MACHADO 1448480-3 SSP/MT
2º. MARÍLIA FABIANO DE SOUSA 823189 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: COLORADO DO OESTE /RO
Área de atuação: PEDAGOGIA

Classifi cação Nome do Candidato RG
1º. SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS 913.825 SSP/RO
2º. ADRIANA DE QUEIROZ ALBUQUERQUE 878393 SSP/RO
3º. ALCINÉRIA ANTERO DE PAULA 490813 SSP/RO

HICD

PORTARIA N° 073/GAB/HICD   Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO HOSPITAL INFANTIL COSME E 
DAMIÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar 
nº. 733, publicada no DOE nº 2317, de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto 
de 14.10.2013, publicado no DOE nº 2324 de 21.10.2013,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão Técnica, que realizará a avaliação técnica das propostas referentes 
ao processo administrativo nº 01-1712.06915-00/2016 – Pregão Eletrônico nº 
591/2016, para Aquisição de Rouparia Hospitalar (Enxoval), para atender o 
Hospital Infantil Cosme e Damião HICD. 

NOME CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA
Domingos Sávio Pereira Gerente Administrativo 300043900

Maria Rocha Farias Auxiliar em Serviços 
Gerais 300001652

Vanusa Helena Mar Assessora Técnica 300033990
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 Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

SERGIO PEREIRA
 DIRETOR GERAL ADJUNTO/HICD

PORTARIA N° 074/GAB/HICD                                                                                                               
Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O DIRETOR GERAL ADJUNTO DO HOSPITAL INFANTIL COSME E 
DAMIÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar 
nº. 733, publicada no DOE nº 2317, de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto 
de 14.10.2013, publicado no DOE nº 2324 de 21.10.2013,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão Técnica, que realizará a avaliação técnica das propostas referentes 
ao processo administrativo nº 01-1712.05452-0000/2016 – Pregão Eletrônico nº 
721/2016,  para Aquisição de Material Permanente (Equipamentos Hospitalares, 
Artigos Hospitalares e outros)  visando atender as necessidades do Hospital 
Infantil Cosme e Damião HICD. 

NOME CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA

Alcione Melo da Costa Técnico em 
Enfermagem 300062603

Lisséia Cristiane Souza do Vale Enfermeiro 300028373

Vitorino Vale Junior
Técnico em 
Equipamento 
Hospitalar

300022403

    
Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

SERGIO PEREIRA
 DIRETOR GERAL ADJUNTO/HICD

AGEVISA

PORTARIA Nº. 043/GAB/AGEVISA-RO  Porto Velho-RO, 03 de abril de 2017.

A Diretora Geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado de 
Rondônia – AGEVISA/RO, no uso das atribuições legais, que lhe confere a lei 
Complementar nº 333 de 27.12.2005, publicado no DOE nº 0426 de 02.01.2006 
e suas alterações bem como o Decreto nº. 16.219 de 26 de setembro de 2011. 
Considerando o Memorando nº. 025/GAB/AGEVISA-RO, datado de 31/03/2017.

RESOLVE:

Art. 1º. – DESIGNAR, o servidor JOÃO ADAUTO MARINS GONÇALVES, 
matrícula nº 300053387, ocupante do cargo de Engenheiro Químico, para 
responder interinamente pela Gerencia Técnica de Vigilância Sanitária-GTVISA/
AGEVISA, em razão da viagem da gerente ANDREA GODINHO FERREIRA, 
matricula nº 300022932, que irá participar de “Inspeção Técnica Sanitária 
nos estabelecimentos de Saúde de Média Complexidade, para renovação de 
Licença Sanitária, referente ao exercício de 2017, para atender demanda do 
Ministério Publico”, nas cidades de Ji-Paraná e Ariquemes/RO, no período de 
03 a 07/04/2017.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

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

Maria Arlete da Gama Baldez
Diretora-Geral/AGEVISA-RO

PORTARIA Nº. 044/GAB/AGEVISA-RO    Porto Velho-RO, 03 de abril de 2017.

A Diretora Geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado de 
Rondônia – AGEVISA/RO, no uso das atribuições legais, que lhe confere a lei 
Complementar nº 333 de 27.12.2005, publicado no DOE nº 0426 de 02.01.2006 
e suas alterações bem como o Decreto nº. 16.219 de 26 de setembro de 2011. 
Considerando Notifi cação de Ferias de Abril/2017 e Memorando nº. 003/
ASSESPLAN/GAB/AGEVISA-RO, datado de 30/03/2017.

RESOLVE:

Art. 1º. – REMARCAR o gozo de Férias da servidora NILVA OCAMPO 
FERNANDES PIMENTEL, matrícula nº 300103660, ocupante do cargo de 
Medico Veterinário, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado de 
Rondônia, exercendo suas atividades laborais nesta AGEVISA-RO, irá usufruir 
15 dias do período de 10 a 24/04/2017, restando 15 dias para ser usufruídos em 
data oportuna, referente ao exercício de 2016.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

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

Maria Arlete da Gama Baldez
Diretora-Geral/AGEVISA-RO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA

Processo nº 01-1601.07623-0000/2014-Seduc-RO   

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, considerando 
a Justifi cativa à fl . 3.286 a 3.310 e o Despacho da Assessoria de Contratos/
ASSCONT/GAB/SEDUC, à fl . 3.339, demais documentos constante no 
Processo nº 01-1601.07623-0000/2014-Seduc-RO, com fundamento no artigo 
1º do Decreto Estadual nº 5.459/92, HOMOLOGA a despesa, no valor de 
R$ 22.372,92 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e 
dois centavos), referente ao período de 01 a 15 de janeiro de 2017, em favor 
da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ nº 03.506.307/0001-
57, referente à prestação de serviços de gerenciamento de combustível, 
promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

 RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público para conhecimento 
dos interessados que, RETIFICA o Termo de Reconhecimento de Dívida, 
Processo nº 01-1601.20381-0000/2016, publicado no Diário Ofi cial do Estado 
n° 39, de 1º de março de 2017, conforme abaixo especifi cado:

Onde se lê:
(...) independente de apuração de possíveis responsabilidades.
Leia-se:
(...) promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa

Porto Velho-RO, 07 de abril de 2017.

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
       
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público para 
conhecimento dos interessados que, considerando o disposto no Art. 37 da 
Constituição Federal, os termos da Lei nº 872 de 28/12/99, Lei nº 4.320/64, 
e os termos do Parecer nº 07/2016/CI/Seduc às fl s. 171 a 172, do Processo 
Administrativo nº 01-1601.23064-0000/2016, APROVA e HOMOLOGA a 
Prestação de Contas de adiantamento de Suprimento de Fundos/Proafi  
apresentada pelo servidor Ronaldo Soares Barbosa, pertencente ao quadro 
de servidores da Secretaria de Estado da Educação, residente no município 
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de Pimenta Bueno, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), referente à 
concessão normal e/ou Proafi , instituído através do Decreto nº 10.851/2003 e 
suas alterações, Decreto nº 16.558/2012, Decreto nº 14.654/2009 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, no Arquivo Interno/DAF/Seduc, à disposição dos Órgãos 
Fiscalizadores do Controle Interno e Externo, do Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia - TCE/RO e Ministério Público do Estado - MPE, durante o prazo 
legal.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público para 
conhecimento dos interessados que, considerando o disposto no Art. 37 da 
Constituição Federal, os termos da Lei nº 872 de 28/12/99, da Lei nº 4.320/64 
e os termos do Parecer nº 08/2016/CI/SEDUC às fl s. 116 a 117 e Despacho 
Nº 020/CI/2017 às fl s. 123, do Processo Administrativo nº 01-1601.22968-
0000/2016, APROVA e HOMOLOGA a Prestação de Contas de adiantamento 
de Suprimento de Fundos/Proafi  apresentada pela servidora Edilene Ferreira 
Gama, residente no município de Porto Velho, Distrito de Extrema, no valor de 
R$ 13.120,00 (treze mil e cento e vinte reais), referente à concessão normal 
e/ou Proafi , instituído através do Decreto nº 10.851/2003 e suas alterações, 
Decreto nº 16.558/2012, Decreto nº 14.654/2009 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, no Arquivo Interno/DAF/Seduc, à disposição dos Órgãos Fiscalizadores 
do Controle Interno e Externo, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - 
TCE/RO e Ministério Público do Estado - MPE, durante o prazo legal.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº953/17/GAB/SEDUC       Porto Velho, 27/03/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) ANTONIO OSMAR MOZINI, pertencente ao 
quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na GCOM/DAF/SEDUC matrícula nº300006190, no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em  02 (dois) 
períodos, sendo o primeiro de 02/05/2017 a 16/05/2017 e o segundo de 
01/08/2017 a 15/08/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1003/16/GAB/SEDUC   Porto Velho, 03/04/2016.

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

RESOLVE:

Retifi car a portaria 3493/16/GAB/SEDUC      Porto Velho, 28/12/2016.

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) CAROLINA ALVES SEVERINO MIRANDA 
CHAVES, cargo Assessor Jurídico, lotado(a) na ASSEJUR/GAB/SEDUC 
matrícula nº300114120, no período de 01/04/2016 a 30/04/2016, fi cando as 
mesmas para fruição em  17/11/2016 a 16/12/2016. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia – se

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) CAROLINA ALVES SEVERINO MIRANDA 
CHAVES, cargo Assessor Jurídico, lotado(a) na ASSEJUR/GAB/SEDUC 
matrícula nº300114120, no período de 17/11/2016 a 16/12/2016, fi cando as 
mesmas para fruição em  02 (dois) períodos, sendo o primeiro de 02/12/2016 a 
16/12/2016 e o segundo de 13/03/2017 a 27/03/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1005/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 04/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) ELIANE GARCIA MAGALHÃES, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na GAB/SEDUC matrícula nº300123002, no período de 
01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando as mesmas para fruição em dois períodos, 
sendo o primeiro 17/04/2017 a 01/05/2017  e o segundo de 01/08/2017 a 
15/08/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1006/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 05/04/2017.

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

RESOLVE:

Retifi car a Portaria Nº85/17/GAB/SEDUC Porto Velho, 17/01/2017.

Onde se lê:
SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 

referente a 2017 do(a) servidor(a) RACHEL DE OLIVEIRA LIMA MORAIS 
BERNINI, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de 
Rondônia, cargo Professor Classe C, lotado(a) no GAB/SEDUC matrícula 
nº300038289, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para 
fruição em  02 (dois) períodos, sendo o primeiro de 09/01/2017 a 23/01/2017 e 
o segundo de 03/07/2017 a 17/07/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) RACHEL DE OLIVEIRA LIMA MORAIS 
BERNINI, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de 
Rondônia, cargo Professor Classe C, lotado(a) no GAB/SEDUC matrícula 
nº300038289, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para 
fruição em  02 (dois) períodos, sendo o primeiro de 09/01/2017 a 23/01/2017 e 
o segundo de 06/04/2017 a 20/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                     

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação
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PORTARIA Nº1007/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Retifi car portaria Nº516/17/GAB/SEDUC             Porto Velho, 13/02/2017.

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) JOSELANE SCHEREDER REIS DE 
AZEVEDO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado 
de Rondônia, cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na GFP/SEDUC 
matrícula nº300072468, no período de 05/01/2016 a 03/02/2016, fi cando as 
mesmas para fruição em: 01/04/2017 a 30/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) JOSELANE SCHEREDER REIS DE 
AZEVEDO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado 
de Rondônia, cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na GFP/SEDUC 
matrícula nº300072468, no período de 05/01/2016 a 03/02/2016, fi cando as 
mesmas para fruição em: 31/03/2017 a 29/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.             

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1008/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Retifi car Portaria Nº515/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 13/02/2017.
 

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2015 do(a) servidor(a) JOSELANE SCHEREDER REIS DE 
AZEVEDO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de 
Rondônia, cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na CPDO/GAB/SEDUC 
matrícula nº300072468, no período de 01/072016 a 30/07/2016, fi cando as 
mesmas para fruição em  02 (dois) períodos, sendo o primeiro de 28/11/2016 a 
17/12/2016 e o segundo de 20/07/2017 a 29/07/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2015 do(a) servidor(a) JOSELANE SCHEREDER REIS DE 
AZEVEDO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de 
Rondônia, cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na CPDO/GAB/SEDUC 
matrícula nº300072468, no período de 01/07/2016 a 30/07/2016, fi cando as 
mesmas para fruição em  02 (dois) períodos, sendo o primeiro de 28/11/2016 a 
17/12/2016 e o segundo de 30/04/2017 a 09/05/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1010/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) JOSIRENE VALERIA XIMENES, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na GAD/DAF/SEDUC matrícula nº300065845, no período 
de 01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando as mesmas para fruição em 03/07/2017 
a 01/08/2017

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1011/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) ANDRÉ RODRIGUES NOVAIS, cargo 
Assessor Especial 3, lotado(a) na INFRAOBRAS/GAB/SEDUC matrícula 
nº300137374, no período de 01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando as mesmas 
para fruição em dois períodos, sendo o primeiro 01/09/2017 a 15/09/2017  e o 
segundo de 15/12/2017 a 29/12/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1012/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) ROSANGELA WENDLING TREVISAN, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na INFRAOBRAS/GAB/SEDUC 
matrícula nº300118422, no período de 01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando 
as mesmas para fruição em dois períodos, sendo o primeiro 10/07/2017 a 
20/07/2017  e o segundo de 01/12/2017 a 19/12/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1013/17/GAB/SEDUC     Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Suspender a portaria Nº575/17/GAB/SEDUC       Porto Velho, 21/02/2017. 

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) LEILA MARIA OLIVEIRA PINHEIRO 
TAVARES, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado 
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de Rondônia, cargo Professor Classe C, lotado(a) na GCONV/DAF/SEDUC 
matrícula nº300098181, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as 
mesmas para fruição em  01/04/2017 a 30/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) LEILA MARIA OLIVEIRA PINHEIRO 
TAVARES, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado 
de Rondônia, cargo Professor Classe C, lotado(a) na GCONV/DAF/SEDUC 
matrícula nº300098181, no período de 01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando as 
mesmas para fruição em  01/06/2017 a 30/06/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
           

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1014/17/GAB/SEDUC      Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Retifi car a portaria Nº3382/17/GAB/SEDUC         Porto Velho, 21/02/2017.
 

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) ELIANA SOARES DO NASCIMENTO, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na DAF/SEDUC matrícula 
nº300118456, no período de 01/11/2016 a 30/11/2016, fi cando as mesmas para 
fruição em  01/09/2017 a 30/09/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) ELIANA SOARES DO NASCIMENTO, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Técnico Educacional Nível 2, lotado(a) na DAF/SEDUC matrícula 
nº300118456, no período de 01/11/2016 a 30/11/2016, fi cando as mesmas para 
fruição em  02/05/2017 a 31/05/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.             

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1015/17/GAB/SEDUC  Porto Velho, 05/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Suspender a portaria Nº350/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 01/02/2017.
 

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) MIRLEN GRAZIELE GOMES DE ALMEIDA,  
cargo Chefe de Núcleo, lotado(a) na GLOT/SEDUC matrícula nº300110203, 
no período de 01/02/2017 a 02/03/2017, fi cando as mesmas para fruição em  
01/04/2017 a 30/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) MIRLEN GRAZIELE GOMES DE ALMEIDA,  
cargo Chefe de Núcleo, lotado(a) na GLOT/SEDUC matrícula nº300110203, no 
período de 01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando as mesmas para fruição de 15 dias 
em 24/04/2017 a 08/05 /2017 e quinze dias em data posterior.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.             

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público para 
conhecimento dos interessados que, considerando o Despacho da Assessoria 
de Contratos - Asscont-GAD/DAF/Seduc, fl . 1.615 , e nos termos do Parecer 
n° 1869/PGE/2016, de 20 de setembro de 2016, fl s. 619/628, tendo por objeto 
os serviços técnicos administrativos e pedagógicos, para o curso de Mestrado 
Profi ssional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, para atender 25 
(vinte e cinco) servidores pertencentes à Secretaria de Estado da Educação 
e demais documentos constantes nos autos do Processo Administrativo n° 
01.1601.10585-0000/2016, por meio deste expediente RATIFICA a hipótese de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666/93, no valor global de R$ 1.967.718,12 (um milhão, novecentos e 
sessenta e sete mil, setecentos e dezoito reais e doze centavos), em favor 
da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, 
inscrita no CNPJ nº 00.703.697/0001-67.

Porto Velho/RO, 12 de abril de 2017. 

MÁRCIO ANTONIO FÉLIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a Justifi cativa e o Despacho da Assessoria de 
Contratos - Asscont/DAF/Seduc, fl . 12.140, e demais documentos constante nos 
autos do Processo Administrativo nº 01-1601.00098-0000/2013-SEDUC-RO, 
com fundamento no artigo 2º do Decreto Estadual nº 5.459/92, HOMOLOGA a 
despesa no valor de R$ 245.850,31 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos 
e cinquenta reais e trinta e um centavos), referente ao mês de janeiro de 2017, em 
favor da empresa Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - Caerd, CNPJ 
nº 05.914.254/0001-39, e R$ 12.466,65 (doze mil, quatrocentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao fornecimento de 
água e tratamento de esgoto, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe 
deu causa.

Porto Velho-RO, 07 de abril de 2016.

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1043/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 07/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Retifi car a portaria 584/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 21/02/2017

Onde se. Lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) FRANCISCA LUSIA SERRÃO FERREIRA, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Professor Classe C, lotado(a) no PDA/DAF/SEDUC matrícula 
nº300023915, no período de 05/01/2017 a 03/02/2017, fi cando as mesmas para 
fruição em  01/11/2017 a 30/11/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se:
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SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2016 do(a) servidor(a) FRANCISCA LUSIA SERRÃO FERREIRA, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Professor Classe C, lotado(a) no PDA/DAF/SEDUC matrícula 
nº300023915, no período de 05/01/2016 a 03/02/2016, fi cando as mesmas para 
fruição em  12/04/2017 a 11/05/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1165/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 10/04/2017.

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

RESOLVE:

Retifi car a portaria 277/17/GAB/SEDUC  Porto Velho, 23/01/2017.

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) WANDERLEA DA SILVA VIEIRA, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na GCAE/DGE/SEDUC matrícula nº300063560, no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em  01/10/2017 
a 30/10/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) WANDERLEA DA SILVA VIEIRA, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na GCAE/DGE/SEDUC matrícula nº300063560, no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em  01/06/2017 
a 30/06/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                      

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1170/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 10/04/2017.

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

RESOLVE:

Retifi car a portaria 318/16/GAB/SEDUC   Porto Velho, 31/01/2016.

Onde se lê:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
do(a) servidor(a) MARIA DA AJUDA ONOFRE DOS SANTOS, cargo Diretor 
Adm/Financeiro, lotado(a) na DAF/SEDUC matrícula nº300126286, no período 
de 01/07/2016 a 30/07/2016, fi cando as mesmas para fruição em  02 (dois) 
períodos, sendo o primeiro de 11/07/2016 a 22/07/2016 e o segundo de 
23/04/2017 a 09/05/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Leia-se:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
do(a) servidor(a) MARIA DA AJUDA ONOFRE DOS SANTOS, cargo Diretor 
Adm/Financeiro, lotado(a) na DAF/SEDUC matrícula nº300126286, no período 

de 01/07/2016 a 30/07/2016, fi cando as mesmas para fruição em  02 (dois) 
períodos, sendo o primeiro de 11/07/2016 a 22/07/2016 e o segundo de 
12/04/2017 a 29/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                      

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1171/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 10/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) LUCIANA COLARES DA SILVA, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na GFP/DAF/SEDUC matrícula nº300099677, no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em dois períodos, 
sendo o primeiro 02/05/2017 a 16/05/2017  e o segundo de 26/09/2017 a 
10/10/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

 
PORTARIA N.472/17/GAB/SEDUC  Porto Velho,07 /04/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 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.010/CRE/SE-
DUC-01/03/2017. 

RESOLVE:

Art. 1º. Dispensar, a contar de 01/03/2017 o(a) servidor(a) ALAN MESSIAS 
TAVARES PEIXOTO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do 
Estado de Rondônia, ocupante do cargo de Técnico Educacional-N-II, matrícula 
n° 300117703, da função de Secretário da EEEF Tito Lourenço de Lima, 
Tipologia 01, localizada no município de Jaru /RO.

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

Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA N.473/17/GAB/SEDUC  Porto Velho,07 /04/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, 
considerando os termos do Requerimento de 07/04/2017. 

RESOLVE:

Art. 1º. Dispensar, a contar de 01/04/2017 o(a) servidor(a) MAYCON ROCK 
VITAL LEÃO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de 
Rondônia, ocupante do cargo de Prof. Classe ‘C’ , matrícula n° 300063417, da 
função de Vice-Diretor da EEEFM Anísio Teixeira, Tipologia 01, localizada no 
município de Porto Velho /RO.

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

Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA N.474/17/CRH/SEDUC  Porto Velho, 10/04/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado, considerando 
os termos do Memorando. Nº 540/CRH/SEDUC/ 06/04/2017.
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RESOLVE:                

Art. 1º ELEVAR, a partir de 05/04/2017, a tipologia da EEEF Mundo Mágico, 
localizada no município de Porto Velho, de 01 para 02, de acordo com a LC. 867 
de 12/04/2016 Art.  28, inciso II

Fica autorizada, a partir desta data, a elevação para tipologia 02 a Função 
Gratifi cada dos servidores, a saber:

Diretor – SILMARA NUNES - Matrícula n. 300022854
Vice-Diretor – FILOMENA CRISTINA G.DE MARCOS – Matrícula n. 

300002915
Secretária – SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS – Matrícula n. 

300015093

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

                    
 Marcio Antônio Felix Ribeiro

Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA N. 475/17/CRH/SEDUC     Porto Velho, 10/04/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado, considerando 
os termos.

RESOLVE:                

 Art. 1º. Retifi car a Portaria n. 366/17/CRH/SEDUC Porto Velho, 21 
/03/2017.

Onde se lê:

Art. 1º. DESIGNAR, a contar de 10/02/2017, a servidora, IZIS CÚBIA 
MENDES LEANDRO DA SILVA, pertencente ao quadro permanente de pessoal 
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo de Prof. Classe “C”, matrícula n° 
300051445, para exercer a função de Coordenador Administrativo e Financeiro/
Vice-Diretora da EEEMTI Brasília 03, localizada no Município de Porto Velho/
RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua.
                
Leia-se:
          
 Art. 1º. DESIGNAR, a contar de 10/02/2017, a servidora, IZIS CÚBIA 

MENDES LEANDRO DA SILVA, pertencente ao quadro permanente de pessoal 
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo de Prof. Classe “C”, matrícula n° 
300099567, para exercer a função de Coordenador Administrativo e Financeiro/
Vice-Diretora da EEEMTI Brasília 03, localizada no Município de Porto Velho/
RO.

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

.                                         Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA N. 476/17/CRH/SEDUC    Porto Velho, 01 /02/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 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.011/CRE/SEDUC/RM de 
03/02/2017.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a contar de 30/01/2017 o(a) servidor(a) NILDO DA 
SILVA, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de 
Rondônia, ocupante do cargo de Prof. Classe ‘C’ , matrícula n° 300027369, para 
exercer a função de Vice-Diretor do CEEJA BARBARA CONCEIÇÃO DOS REIS 
, Tipologia 01, localizada no Município de Novo Horizonte D’ Oeste/RO.

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

Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA N. 478/17/CRH/SEDUC   Porto Velho, 10/04/2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado, considerando 
os termos.

RESOLVE:                

 Art. 1º. Retifi car a Portaria n. 452/17/CRH/SEDUC Porto Velho, 11 
/01/2017.

Onde se lê:

Art. 1º. Designar a partir de 01/04/2017 o(a) servidor(a) REINALDO ROQUE 
DOS SANTOS MENEZES, pertencente ao quadro permanente de pessoal 
civil do Estado de Rondônia, ocupante do cargo de Técnico Educacional N-2, 
matrícula n° 300057415, para exercer a função de Secretário da EEEFM 
General Osório, Tipologia 02, localizada no Distrito de Calama baixo Madeira 
Município de Porto Velho/RO.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
.
 Leia-se:
          
Ar 1º. Retifi car a Portaria n.452/17/CRH/SEDUC Porto Velho, 30 /03/2017.

.
 Marcio Antônio Felix Ribeiro

Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA N.484/17/GAB/SEDUC     Porto Velho, 11/04//2017.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 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.026/CRE/SEDUC/Rolim de 
Moura de 04/04/2017. 

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a contar de 03/04/2017 o(a) servidor(a) MARIUZA MUNIZ, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
ocupante do cargo de Técnico Educacional N-II, matrícula n° 300059332, para 
exercer a função de Secretária da CEEJA Professora Bárbara Conceição dos 
Reis, Tipologia 01, localizada no município de Novo Horizonte /RO.

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

Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº909/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 20/03/2017.
 

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) MARIA ESTER BAYERL CONTRICIANI, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Professor Classe C, lotado(a) na CRE/SEDUC/Vilhena matrícula 
nº300013501, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para 
fruição em  01/06/2017 a 30/06/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                             

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1016/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 05/04/2017.
 

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:
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SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) ROSELI PRUDENTE DE OLIVEIRA, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Professor Classe C, lotado(a) na CRE/SEDUC/Jaru-Educ. Indígena 
matrícula nº300135498, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as 
mesmas para fruição em 15/05/2017 a 13/06/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1041/17/GAB/SEDUC  Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) ANGELICA MEDEIROS, pertencente ao 
quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na EEEFM Tancredo de Almeida Neves/CRE/SEDUC/
Cerejeiras matrícula nº300027570, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, 
fi cando as mesmas para fruição em 12/06/2017 a 11/07/2017, considerando 
que a servidora encontrava-se de Licença Maternidade.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1042/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) SHEILA PEREZ RODRIGUES, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na EEEFM Álvaro de Azevedo CRE/SEDUC/VILHENA 
matrícula nº300097690, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando 
as mesmas para fruição em 17/07/2017 a 15/08/2017, considerando que a 
servidora encontrava-se de Licença Maternidade.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1044/17/GAB/SEDUC  Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) VALQUIRIA GARMUS MENEGOTTO, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Professor Classe C, lotado(a) na EEEFM. Nilson Silva CRE/SEDUC/Rolim 
de Moura matrícula nº300110555, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, 
fi cando as mesmas para fruição em 28/06/2017 a 27/07/2017, considerando 
que a servidora encontrava-se de Licença Maternidade.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1045/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) CAROLINE CHAVES RIBEIRO, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na CRE/SEDUC/Jaru matrícula nº300080643, no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em 01/04/2017 
a 30/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1046/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) CARLOS APARECIDO DA SILVA, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Técnico 
Educacional Nível 2, lotado(a) na CRE/SEDUC/Jaru matrícula nº300057733, no 
período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em  02 
(dois) períodos, sendo o primeiro de 01/04/2017 a 15/04/2017 e o segundo de 
16/06/2017 a 30/06/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1047/17/GAB/SEDUC  Porto Velho, 06/04/2017.
 

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) MARIA DE PAULA BATISTA, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Técnico 
Educacional Nível 1, lotado(a) na EEEFM. Olga Dellaia/CRE/SEDUC/Jaru 
matrícula nº300012476, no período de 01/03/2017 a 30/03/2017, fi cando as 
mesmas para fruição em 01/09/2017 a 30/09/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1048/17/GAB/SEDUC     Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) CLAUDIO APARECIDO CONTRICIANI, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Professor Classe C, lotado(a) na EEEFM. Marechal Rondon/CRE/SEDUC/
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Vilhena matrícula nº300003291, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, 
fi cando as mesmas para fruição em 02/07/2017 a 31/07/2017, considerando 
que o servidor encontrava-se de Licença Médica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1049/17/GAB/SEDUC  Porto Velho, 06/04/2017.
 

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) CLAUDIO APARECIDO CONTRICIANI, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
cargo Analista Educacional, lotado(a) na EEEFM. Marechal Rondon/CRE/
SEDUC/Vilhena matrícula nº300003290, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, 
fi cando as mesmas para fruição em 02/07/2017 a 31/07/2017, considerando 
que o servidor encontrava-se de Licença Médica.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1050/17/GAB/SEDUC     Porto Velho, 06/04/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) RENNY ALMEIDA DA CRUZ, pertencente ao 
quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Professor 
Classe C, lotado(a) na CRE/SEDUC/Guajará Mirim matrícula nº300112389, 
no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para fruição em 
07/07/2017 a 05/08/2017, considerando que a servidora encontrava-se de 
Licença Maternidade.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1145/17/GAB/SEDUC    Porto Velho, 0704/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) AGNALDO JOSE ONOFRE, pertencente 
ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, cargo Técnico 
Educacional Nível 2, lotado(a) na CRE/JARU nº300106580, no período de 
01/04/2017 a 30/04/2017, fi cando as mesmas para fruição em 17/04/2017 a 
16/05/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1146/17/GAB/SEDUC      Porto Velho, 0704/2017.

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando os 
termos.

RESOLVE:

SUSPENDER, por interesse da Administração pública o gozo de férias 
referente a 2017 do(a) servidor(a) DARCILENA DAS GRAÇAS MIELKE, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado de Rondônia, 
Professora Classe C, lotado(a) na EEEFM. Raimundo Cantanhede CRE/JARU 
nº300010233, no período de 02/01/2017 a 31/01/2017, fi cando as mesmas para 
fruição em 17/04/2017 a 16/05/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.                                                    

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

PORTARIA Nº1148/17/GAB/SEDUC   Porto Velho, 07/04/2017.
 

O Secretário Adjunto de Estado da Educação, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Constituição do Estado de Rondônia, considerando 
os termos.

RESOLVE:

Suspender a portaria 3332/16GAB/SEDUC         Porto Velho, 10/11/2016

Onde se lê:

SUSPENDER, o gozo de férias do(a) servidor(a) ELISANGELA DE PAULO 
RIBEIRO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado 
de Rondônia, cargo Professor Classe C, lotado(a) na EEEFM Raimundo 
Cantanhêde/CRE/JARU matrícula nº300100281, no período de 07/07/2016 a 
21/07/2016 referente ao recesso de 15 (quinze) dias do mês de julho de 2016, 
fi cando as mesmas para fruição em 10/12/2016 a 24/12/2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Leia-se:

SUSPENDER, o gozo de férias do(a) servidor(a) ELISANGELA DE PAULO 
RIBEIRO, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do Estado 
de Rondônia, cargo Professor Classe C, lotado(a) na EEEFM Raimundo 
Cantanhêde/CRE/JARU matrícula nº300100281, no período de 10/12/2016 a 
24/12/2016 referente ao recesso de 15 (quinze) dias do mês de julho de 2016, 
fi cando as mesmas para fruição em 10/04/2017 a 24/04/2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário Adjunto de Estado da Educação

 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO torna público para 
conhecimento dos interessados que, com base nos termos da Lei nº 3.432, de 
09 de setembro de 2014 e considerando o disposto da Portaria nº 1015/2015 
- GAB/Seduc, de 17 de março de 2015, considerando Parecer nº 01/CI/2017, 
na folha 083, constante dos Processos Administrativos nº 01.1601.12617-
0000/2015 (concessão) e 01.12617-0000/2015, (prestação de contas) APROVA 
e HOMOLOGA a Prestação de Contas, referente ao recurso repassado, atinente 
ao Programa Excelência, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), do exercício 
de 2015, em favor da Unidade Executora José Mariano de Oliveira, CNPJ: 
00.670.371/0001-80, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Juscelino 
Kubitscheck, da Rede Pública do Estadual, do município de Santa Luzia d’Oeste 
- RO. Permaneçam os presentes autos arquivados, no Arquivo Interno/DAF/
Seduc, à disposição dos Órgãos Fiscalizadores do Controle Interno e Externo, 
ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO e Ministério Público do 
Estado – MPE, durante o prazo legal.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO
Secretário Adjunto de Estado da Educação
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA, DEFESA E 
CIDADANIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 570/2016/GAMA/SUPEL-RO

O Secretário da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/
RO, torna público aos interessados, o pregão em epígrafe, cujo objeto é para 
aquisição de reagentes químicos e físicos, para atender necessidades do 
Instituto de Identifi cação Civil e Criminal da Polícia Civil, à pedido da Secretaria 
de Segurança, Defesa e Cidadania/SESDEC/RO, Processo Administrativo nº. 
01-1501.00432-0000/2016 resta homologado, com base nos termos do art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 c/c. Parecer nº 363/2016/SUPEL/RO, 
(fl s. 155 a 159), bem assim, a Adjudicação,(fl s.1.277 a 1.292), em favor das 
empresas: PIRAMIDE INFORMÁTICA  E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, CNPJ 
Nº:63.305.585/0001-78,(itens 01-02-04-21-27-44-53-54)  no valor total de R$ 
1.109.604,50; TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS, CNPJ Nº 06.759.858/0001-10 (itens 05-06-09-10-11-13-14-
15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-28-30-31-32-33-34-36-37-38-39-40-41-42-
43-45-46-47-48-49-50-51-52-56-57-58-59-61-62-66-67-68-69-71-73-74-77-
78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88) no valor total de R$ 2.758.800,23; BAZA 
DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ Nº 13.991.459/0001-46 (itens 07-08-12-35-
63-70-72-75-90), no valor total de R$ 723.657,26; GABMASTER MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ Nº 08.958.658/0001-12 (item 29) no valor 
total de R$ 4.300,00, por ofertarem o menor lance, sendo as propostas mais 
vantajosas para a Administração Pública – Publique-se no Diário Ofi cial do 
Estado de Rondônia. 

Porto Velho/RO, 11 de abril de 2017

Lioberto Ubirajara Caetano de Souza
Secretario de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO 

Ordenador de Despesas-Matrícula: 200000098

Portaria nº 102/17-GRH/SESDEC  Porto Velho, 04 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção I, Art. 30, Inciso II.

Considerando memo. n° 030/GECONV/SESDEC/2017 de 29.03.2017 e 
memo. n° 011/GECONV/SESDEC/2017 de 22.02.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender por extrema necessidade do serviço, o gozo de férias da 
servidora 3° SGT PM RE 08680-0 SAMIRG CORDEIRO BARBOSA, lotada na 
Gerência de Convênios – GECONV/SESDEC, no período de 20.03 a 08.04.2017 (25 
dias restantes), referente ao exercício de 2015, anteriormente marcada através da Port. 
n° 063/17-GRH/SESDEC de 24.02.2017, o qual fi ca suspenso para ser usufruído 
em data oportuna.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 103/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 04 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção I, Art. 30, Inciso II.

Considerando memorando n° 067/17-GAB/SESDEC de 09.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - RELOTAR, a contar de 13.03.2017, a servidora DUXLEY LUZ 
SILVA, Agente de Polícia, matrícula n° 300022616, pertencente ao Quadro 
Permanente da Polícia Civil do Estado de Rondônia, na Gerência de Estratégia e 
Inteligência – GEI, da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 104/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 06 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando memorando n° 056/Núcleo de Apoio/CAF/SESDEC de 
06.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender por interesse da Administração Pública, o gozo de 
férias da servidora JOSELITA COELHO DE MELO ARAÚJO, Agente de Polícia, 
matrícula n° 300002330, lotada na Coordenadoria de Administração e Finanças 
– CAF/SESDEC, no mês de MARÇO/17, referente ao exercício de 2015, o qual 
fi ca suspenso para ser usufruído em data oportuna.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 105/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 06 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando Memo. n° 064/Núcleo de Apoio/CAF/SESDEC de 15.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Considerar, o gozo de férias da servidora JOSELITA COELHO DE MELO 
ARAÚJO, Agente de Polícia, matrícula n° 300002330, lotada na Coordenadoria de 
Administração e Finanças – CAF/SESDEC, no período de 20.03.2017 a 06.04.2017 
(18 dias restantes), referente ao exercício 2014, anteriormente marcado através da 
Portaria n° 034/17-GRH/SESDEC de 17.01.2017.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 106/17-GRH/SESDEC  Porto Velho, 06 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando Memo. n° 064/Núcleo de Apoio/CAF/SESDEC de 15.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Considerar, o gozo de férias da servidora JOSELITA COELHO 
DE MELO ARAÚJO, Agente de Polícia, matrícula n° 300002330, lotada na 
Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF/SESDEC, no período de 
07.04.2017 a 06.05.2017 (30 dias), referente ao exercício 2016, anteriormente 
marcado através da Portaria n° 035/17-GRH/SESDEC de 17.01.2017.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 107/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 06 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando Memo. n° 075/17-GAB/SESDEC de 16.03.2017 e Memo. n° 
066/2017/CI/SESDEC de 14.03.2017.
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RESOLVE:

Art. 1º - Considerar 08 dias de dispensa, como recompensa pelos bons 
serviços prestados, em conformidade com o Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar de Rondônia, Art. 88, Inciso I do Decreto 15.753, de 10 de março de 2011, 
ao servidor 1° SGT PM RE 04434-3 JOSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE 
JUNIOR, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Militar do Estado de 
Rondônia, no período de 22 a 29.03.2017.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 108/17-GRH/SESDEC    Porto Velho, 07 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR, os termos da Portaria nº 051/17-GRH/SESDEC de 07 
de fevereiro de 2017, que suspendeu o gozo de férias do servidor 2° SGT PM 
RE 08692-6 MESSIAS NAZARENO SILVEIRA MAIA, lotado na Gerência de 
Tecnologia – GTEC/SESDEC, no mês de JANEIRO/17, referente ao exercício 
de 2016, o qual fi ca suspenso para ser usufruído em data oportuna.

ONDE SE LÊ: 
“...lotado na Gerência de Tecnologia – GTEC/SESDEC”.

LEIA-SE:
“...lotado na Gerência de Estratégia e Inteligência – GEI/SESDEC”.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 109/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando Ofício n° 021/DPA/CRH de 16.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONSIDERAR RELOTAÇÃO, a contar de 16.03.2017, o servidor 3° 
SGT BM RE 0585-4 ADRIANE SOUZA LIMA, pertencente ao Quadro Permanente 
do Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, na Gerência de Convênio - GECONV, 
da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 110/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando memorando n° 057/Núcleo de Apoio/CAF/SESDEC de 
07.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Transferir por interesse da Administração Pública, o gozo de férias 
da servidora ELISA MACIEL DA SILVA, Assistente I, matrícula n° 300127986, 
lotada na Coordenadoria de Administração e Finanças – CAF/SESDEC, no mês 
de MARÇO/17, referente ao exercício de 2017, o qual fi ca transferido para ser 
usufruído no mês de AGOSTO/17.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 111/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando Ofício n° 917/SUGESP/GTO/FROTA de 06.03.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONSIDERAR RELOTAÇÃO, a contar de 06.03.2017, o servidor 
LUIZ PAULO DA SILVA PERES, Assistente II, matrícula n° 300139183, no 
Instituto de Identifi cação Civil e Criminal – ICC.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

Portaria nº 112/17-GRH/SESDEC   Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 827 de 15.07.2015, Seção 
I, Art. 30, Inciso II.

Considerando laudo médico n° 0.055.905/2017 de 03.04.2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, a contar de 24 de março de 2017, a servidora FRANCISCA 
BERNARDO DA SILVA, Datiloscopista Policial, matrícula nº 300021740, para exercer 
o Cargo de Direção Superior, símbolo CDS-09, de Gerente de Recursos Humanos 
– GRH/SESDEC, em substituição a Titular MARIA IVANILDE ALBUQUERQUE DA 
SILVA, matrícula nº 300076284, em virtude de licença médica.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

LUIZ ROBERTO DE MATTOS
Secretário Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania.

Port. n° 067/GAB/SESDEC de 03.11.2016.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 074/2017/GAB/COR/PC/RO. 
Porto Velho, 12 de abril de 2017.

A CORREGEDORA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV, do artigo 59, 
67 e 68, todos da Lei Complementar nº 76/93 e, 

CONSIDERANDO o teor da Sindicância Administrativa nº 095/2016/COR/
PC/RO, de 29/09/2016 e da Sindicância Administrativa nº 096/2016/COR/PC/
RO, de 14/10/2016, e anexos.                  

R  E  S  O  L  V  E :

I - INSTAURAR o competente Processo Administrativo Disciplinar com o 
objetivo de apurar autoria e materialidade de eventuais responsabilidades 
administrativas - funcionais decorrentes dos fatos noticiados através dos 
documentos supramencionados.

II - DESIGNAR os servidores PEDRO ROBERTO GEMIGNANI MANCEBO, 
Delegado de Polícia, Classe Especial, matricula nº 300015201, CIRLENE MARIA 
DOS SANTOS BRITO FERNANDES, Escrivã de Polícia, Classe Especial, 
matricula nº 300017841, SÉRGIO ALVES RIBEIRO, Escrivão de Polícia, Classe 
Especial, matricula 300012071, respectivamente, Presidente, 2º e 3º membros 
da COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 
para a formalização do apuratório, com base na Portaria nº 074/2017/GAB/COR/
PC/RO, a qual deverá iniciar os trabalhos no prazo legal, CITANDO de tudo, desde 
o início o servidor envolvido primando pelos ditames do devido processo legal.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Rubia Saldanha de Freitas 
Corregedora Geral da Polícia Civil
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POLÍCIAMILITAR

PORTARIA Nº 379/DP-2/EXP, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre Agregação de Praça PM
 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
usando das atribuições que lhe confere o Art. 10, 12, inciso XX do Regulamento Geral 
da PMRO, aprovado pelo Decreto nº 12722, de 13 de março de 2007,

Conforme ofício nº 043/1ª JMS/PMRO de 20 de março de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º Agregar ao Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de 
Rondônia, a contar de 30 de janeiro de 2017 o 2º SGT PM RE 05859-0 
FRANCISCO JOSÉ MEIRELES DA COSTA, por ter sido julgado incapaz 
temporariamente para o serviço policial militar, por haver cumprido mais de 01 
(um) ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria (LTS), de acordo 
com a alinea “a” do Inciso IV, § 1º do Artigo 79 do Decreto-Lei nº 09-A, de 
09 de março de 1982 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Rondônia) 
e conforme Ata de Inspeção de Saúde Sessão nº 019 da 1ª Junta Militar de 
Saúde, de 16 de março de 2017.

Art. 2º Passar o referido policial militar à condição de adido junto ao 
Complexo de Correição (Porto Velho-RO), para fi ns de controle e escrituração 
de suas alterações.

Art. 3º Determinar a publicação desta Portaria em BPM.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA – CEL PM
Resp. p/ Comando Geral da PMRO

PORTARIA Nº 380/DP-2/EXP, DE 04 DE ABRIL DE 2017.
 

Dispõe sobre transferência de Praça PM
   

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe confere o Art. 10 do Regulamento 
Geral da Policia Militar do Estado de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 
12.722, de 13 de março de 2007,

 
R E S O L V E:
  
Art. 1º Transferir o 2º SGT PM RE 05859-0 FRANCISCO JOSÉ MEIRELES 

DA COSTA, para o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia – 
QEPM, a contar de 30 de janeiro de 2017, em função de ter sido agregado 
por haver cumprido, mas de um ano continuo de afastamento para fi ns de 
tratamento de saúde própria (LTS), através da Portaria n° 379/DP-2/EXP, de 04 
de abril de 2017, de acordo com o estabelecido no inciso IV do Art. 4°, da Lei 
n° 3.514, de 05 de fevereiro de 2015, publicada em DOERO n° 2636, de 05 de 
fevereiro de 2015.

Art 2º Permanece o referido policial militar a condição de adido junto ao 
Complexo de Correição (Porto Velho/RO), para fi ns de controle e escrituração 
de suas alterações.

Art 3º Determinar a publicação desta Portaria em BPM.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA – CEL PM
Resp. p/Comando Geral da PMRO

JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR – TC PM
Diretor de Pessoal da PMRO

PORTARIA Nº 381/DP-2/EXP, DE 04 DE ABRIL DE 2017.
     

Dispõe sobre Agregação de Praça PM
  

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe confere o Art. 10, 12, inciso XX 
do Regulamento Geral da PMRO, aprovado pelo Decreto nº 12722, de 13 de 
março de 2007,

Conforme ofício nº 083/3ª JMS-DS/3º BPM de 06 de março de 2017.

R E S O L V E:
  
Art. 1º Agregar ao Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de 

Rondônia, a contar de 27 de janeiro de 2017 o SD PM RE 07804-2 WILLIAN 
EMERSON FLORENTINO, por ter sido julgado incapaz temporariamente para 
o serviço policial militar, por haver cumprido mais de 01 (um) ano contínuo 
de licença para tratamento de saúde própria (LTS), de acordo com a alinea 
“a” do Inciso IV, § 1º do Artigo 79 do Decreto-Lei nº 09-A, de 09 de março de 
1982 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Rondônia) e conforme Ata 
de Inspeção de Saúde Sessão nº 008 da 3ª Junta Militar de Saúde, de 31 de 
janeiro de 2017.

Art. 2º Passar o referido policial militar à condição de adido junto a 1ª Cia/3º 
BPM (Vilhena-RO), para fi ns de controle e escrituração de suas alterações.

Art. 3º Determinar a publicação desta Portaria em BPM.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA – CEL PM
Resp. p/ Comando Geral da PMRO

PORTARIA Nº 382/DP-2/EXP, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre transferência de Praça PM

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe confere o Art. 10 do Regulamento 
Geral da Policia Militar do Estado de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 
12.722, de 13 de março de 2007,

 
R E S O L V E:
  
Art. 1º Transferir o SD PM RE 07804-2 WILLIAN EMERSON FLORENTINO, 

para o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia – QEPM, a contar 
de 27 de janeiro de 2017, em função de ter sido agregado por haver cumprido, 
mas de um ano continuo de afastamento para fi ns de tratamento de saúde 
própria (LTS), através da Portaria n° 381/DP-2/EXP, de 04 de abril de 2017, 
de acordo com o estabelecido no inciso IV do Art. 4°, da Lei n° 3.514, de 05 de 
fevereiro de 2015, publicada em DOERO n° 2636, de 05 de fevereiro de 2015.

Art 2º Permanece o referido policial militar a condição de adido junto a 1ª 
Cia/3º BPM (Vilhena/RO), para fi ns de controle e escrituração de suas alterações.

Art 3º Determinar a publicação desta Portaria em BPM.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA – CEL PM
Resp. p/ Comando Geral da PMRO

JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR – TC PM
Diretor de Pessoal da PMRO

PORTARIA Nº 383/DP-2/EXP, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

           Dispõe sobre reversão de Praça PM.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe confere o Art. 10, 12, do Regulamento 
Geral da PMRO, aprovado pelo Decreto nº 12722, de 13 de março de 2007,

Considerando o ofício nº 041/1ª JMS de 21 de março de 2017.

R E S O L V E: 
  
Art 1º Reverter o SD PM RE 09445-4 RANGEL BRITO LIMA ao Quadro de 

Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia, a contar de 01 de novembro 
de 2017, por haver cessado o motivo que determinou sua agregação por LTS 
a mais de um ano, estando capaz para exercer as atividades Policial Militar, 
em conformidade com a Ata de Inspeção de Saúde nº 020 da 1ª Junta Militar 
de Saúde da PMRO, de 21 de março de 2017, combinado com o Art. 82 e 
83 do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado de Rondonia 
(Decreto-Lei nº 09-A, de 09 de março de 1982).

 
Art 2º Classifi cá-lo no 5º BPM (Porto Velho-RO), a contar da data de 

reversão sem ônus para a Corporação, de acordo com o inciso I, parágrafo I, do 
art. 5º do Decreto nº 8134 de 18 de dezembro de 1997 (R-1-PM).

Art. 3º Determinar a publicação desta Portaria em BPM.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA – CEL PM
Resp. p/ Comando Geral da PMRO

JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR – TC PM
Diretor de Pessoal da PMRO
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PORTARIA Nº 384/DP-2/EXP, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

          Dispõe sobre reversão de Praça PM.  

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe confere o Art. 10, 12, do Regulamento 
Geral da PMRO, aprovado pelo Decreto nº 12722, de 13 de março de 2007,

Considerando o ofício nº 040/1ª JMS de 21 de março de 2017.

R E S O L V E: 
  
Art 1º Reverter o SD PM RE 09389-7 AGEU NEVES COELHO ao Quadro 

de Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia, a contar de 12 de janeiro 
de 2017, por haver cessado o motivo que determinou sua agregação por LTS 
a mais de um ano, estando capaz para exercer as atividades Policial Militar, 
em conformidade com a Ata de Inspenção de Saúde nº 020 da 1ª Junta Militar 
de Saúde da PMRO, de 21 de março de 2017, combinado com o Art. 82 e 
83 do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado de Rondonia 
(Decreto-Lei nº 09-A, de 09 de março de 1982).

 
Art 2º Classifi cá-lo na 1ª Cia PO/1º BPM (Porto Velho-RO), a contar da data 

de reversão sem ônus para a Corporação, de acordo com o inciso I, parágrafo I, 
do art. 5º do Decreto nº 8134 de 18 de dezembro de 1997 (R-1-PM).

Art. 3º Determinar a publicação desta Portaria em BPM.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA – CEL PM
Resp. p/ Comando Geral da PMRO

JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR – TC PM
Diretor de Pessoal da PMRO

PORTARIA Nº 101/DP- 6 DE 03 DE ABRIL DE 2017
 

Dispõe sobre Exclusão e Desligamento de Ofi cial PM do serviço ativo, e 
Concessão de Benefício Remuneratório. 

 O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe competem o inciso V do Art. 12 do regulamento 
geral da PMRO, aprovado pelo Decreto n° 12.722 de 13 de março de 2007. 

R E S O L V E:

Art. 1º Excluir a MAJ PM RE 100030378 MÁRIO CASSIMIRO, do serviço 
ativo da Polícia Militar do Estado de Rondônia, por ter sido transferido a 
pedido para a Reserva Remunerada por haver completado mais de 30 (trinta) 
anos de efetivo serviço computáveis para inatividade, conforme Decreto N. 
21790, de 31 de março de 2017, nos termos do Art. 42, § 1º, CF, combinado 
com o Art. 92, I e Art. 93, I, do Decreto-Lei nº 09-A, de 9 de março de 1982, e 
Art. 8º da Lei nº 2687 de 15 de março de 2012. 

Art. 2º Determinar ao Comandante do 2º BPM da PMRO que proceda ao 
seu desligamento da OPM a contar da mesma data da exclusão do serviço ativo.

Art. 3º Determinar ao Diretor de Pessoal da PMRO, que após providências 
dos atos administrativos, remeta aos autos do Processo de Reserva Remunerada 
à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento – SAMP, 
para fi ns de Inativação e demais providências administrativas e fi nanceiras.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA– CEL PM
Resp. pelo Comando Geral da PMRO

JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR – TC PM
Diretor de Pessoal da PMRO

PORTARIA Nº 102/DP-6 DE 04 DE ABRIL DE 2017

     
Dispõe sobre transferência para o Quadro Especial no âmbito da Polícia 
Militar do Estado de Rondônia e da outras providências.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe competem o inciso V do 
Art. 12 do regulamento geral da PMRO, aprovado pelo Decreto n° 12.722 de 13 
de março de 2007, combinado com a Lei n. 3.514, de 05.02.2015, publicado no 
DOE n. 2636, de 05.02.2015.

R E S O L V E:

Art. 1º Transferir para o Quadro Especial o 3º SGT PM RE 100059520 
AMEURI DI RAMOS AMÂNCIO PINTO, por ter sido deferido o seu Processo de 
Reserva Remunerada n. 01-1505.00528-0000/2017, em conformidade com o 
parecer da Divisão de Análise de Processos nº 47/DAP/DP-17.

Art. 2º Determino ao Comandante do 3º BPM, que proceda ao seu imediato 
afastamento das funções, em conformidade com o Art. 10 da Lei n. 3.514, de 
05 de fevereiro de 2015, até a publicação da Portaria de Exclusão do Comando 
da Corporação, para posterior encaminhamento da Portaria de desligamento 
da OPM, juntamente com sua pasta individual devidamente atualizada (fi cha e 
alterações), à Diretoria de Pessoal da PMRO.

Art. 3º Determinar à Diretoria de Pessoal da PMRO, que adote as medidas 
necessárias ao controle e escrituração dos demais atos administrativos relacionados 
ao trâmite do referido Processo de Reserva Remunerada junto ao IPERON, em 
conformidade com o Art. 12 da Lei n. 3.514, de 05 de fevereiro de 2015.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLAIRTON PEREIRA DA SILVA– CEL PM
Resp. pelo Comando Geral da PMRO

JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR – TC PM
Diretor de Pessoal da PMRO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

 PORTARIA nº. 54/GAB/SEJUS/2017.

Publicado no D.O.E Nº. 07 de 11/01/2017, referente a comissão para realizar 
o recebimento das refeições prontas, conforme Memo nº 177/DIR.SEG./PEENP/
SEJUS, no âmbito da unidade prisional PENITENCIARIA ESTADUAL ÊNIO DOS 
SANTOS PINHEIRO DE PORTO VELHO, bem como do fi scal dos Contratos.

ONDE SE LÊ: 

I – Ezenaldo Nunes Almeira
   Matrícula 300097600

II –Mário Firmino da Silva Júnior
Matrícula 300093626

III – Welckyshayney Novaes Pereira
Matrícula 300088288

IV – Gutemberg Braga Monteiro
Matrícula 300060889

V – Donizete Aparecido Catanha 
Matrícula 300116494

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Fiscal e Suplente do Contrato 
supramencionado:

I – Emanuel Eleno Moura Ramos
(Fiscal) Matrícula 300093374

   II – João Bosco Carvalho da Costa
(Suplente)Matrícula 300060522

LEIA- SE: 

I – Ezenaldo Nunes Almeira
   Matrícula 300097600

II –Mário Firmino da Silva Júnior
Matrícula 300093626

   III – Welckyshayney Novaes Pereira
   Matrícula 300088288
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IV – Francinaldo José Carvalho Rodrigues
Matrícula 300129757

V – Clebson Jacinto Bezerra
Matrícula 300137924

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Fiscal e Suplente do Contrato 
supramencionado:

I – Richard Carneiro Valencia
(Fiscal) Matrícula 300098871

II – João Bosco Carvalho da Costa
(Suplente)Matrícula 300060522

Porto Velho, 10 de Abril de 2017.

ERRATA:

PORTARIA nº. 55/GAB/SEJUS/2017.
Publicado no D.O.E Nº. 07 de 11/01/2017, referente a comissão para realizar 
o recebimento das refeições prontas conforme Memo. nº 214/2017/PMP/
SEJUS/RO, no âmbito da unidade prisional PRESIDIO DE MÉDIO PORTE 
“PANDINHA” DE PORTO VELHO, bem como do fi scal dos Contratos.

ONDE SE LÊ: 

I - Diego Alleyne Alves da Costa
    Matricula 300117126

II – Evaldo Martins Luna
      Matricula 300093354

III – Rosan da Cruz Barroso
       Matricula 300101719

IV – Antônio Anastácio de Sousa Neto
      Matricula 300094118

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Ficais e Suplentes do contrato 
supracitado:

I - Mayara Metran Dias dos Santos
    (fi scal) Matricula 300116578

II - Jairo Barbosa Prata Filho
     (suplente) Matricula 300116574

LEIA- SE: 

I - Valdemar Ferreira dos Santos Filho
    Matricula 300116254

II – Evaldo Martins Luna
      Matricula 300093354

III – Rosan da Cruz Barroso
       Matricula 300101719

IV – Antônio Anastácio de Souza Neto
      Matricula 300094118

Art. 3º - Nomear os servidores abaixo como Ficais e Suplentes do contrato 
supracitado:

I - Marcos Moreira de Souza 
    (fi scal) Matricula 300131452

II -Marcus Roberto Maciel da Silva Paixão
   (suplente) Matricula 300093089

Porto Velho, 10 de Abril de 2017.

TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA

PROCESSO: 01.2101.01175-0002/2016
ASSUNTO: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

O SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, pelo presente instrumento em 
conformidade com o que estabelece o art. 1º do Decreto Estadual nº 5459 de 
1992, de acordo com a documentação constante no processo supracitado, 

RECONHECE E HOMOLOGA a despesa referente ao fornecimento de 
refeições prontas para atender ao sistema penitenciário do Município de Jarú, 
no período compreendido entre: 01 a 17 de Janeiro de 2017, totalizando 
o valor de R$ 51.724,29 (cinqüenta e um mil setecentos e vinte e quatro 
reais e vinte e nove centavos), em favor da Empresa Nutricol Comércio de 
Produtos Alimentícios Eirelli. Tal procedimento se faz necessário, pois em 
virtude de inicio do novo exercício/2017, a liberação orçamentária não ocorreu 
em tempo hábil pela SEPOG para a emissão do empenho, considerando que 
o fornecimento da alimentação não pode sofrer interrupções para o bem da 
segurança pública.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 01-2101.002283-0000/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 701/2016/SUPEL
Objeto: Registro de preços para contratação de Empresa especializada na 
prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização para atender as 
necessidades da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, com fulcro no Art. 4º, XXII, 
da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente o Art. 38, VII combinado com Art. 43, VI, 
ambos da Lei nº 8.666/93, torna público que o Pregão Eletrônico nº 701/2016/
SUPEL foi HOMOLOGADO, porquanto atendeu aos requisitos legais, sendo que 
o grupo 01 foi adjudicado para a empresa LATINA COMERCIO & SERVIÇOS 
EIRELI - ME, CNPJ: 21.373.522/0001-09, no valor total de R$ 54.180,00 
(cinquenta e quatro mil, cento e oitenta reais).

Porto Velho/RO, 11 de abril de 2017.

Marcos José Rocha dos Santos - CELQOPM
Secretário de Estado de Justiça

SEJUS/RO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 01-2101.01097-0000/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2016/SUPEL
Objeto: Aquisição de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar, lanche 
da tarde e lanche da noite), para atender as necessidades das Unidades 
Prisionais e Socioeducativas do município de Cacoal/RO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, com fulcro no Art. 4º, XXII, 
da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente o Art. 38, VII combinado com Art. 43, VI, 
ambos da Lei nº 8.666/93, torna público que o Pregão Eletrônico nº 377/2016/
SUPEL foi HOMOLOGADO, porquanto atendeu aos requisitos legais, sendo 
que a empresa CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 
17.079.925/0001-72 foi considerada vencedora, totalizando R$ 1.391.960,68 
(um milhão, trezentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta reais e 
sessenta e oito centavos).

Porto Velho/RO, 11 de abril de 2017.

Marcos José Rocha dos Santos - CELQOPM
Secretário de Estado de Justiça

SEJUS/RO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 01-2101.00234-0000/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2016/SUPEL
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
segurança para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, com fulcro no Art. 4º, XXII, 
da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente o Art. 38, VII combinado com Art. 43, VI, 
ambos da Lei nº 8.666/93, torna público que o Pregão Eletrônico nº 712/2016/
SUPEL foi HOMOLOGADO, porquanto atendeu aos requisitos legais, sendo que 
os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 foram adjudicados para a empresa COMERCIAL 
BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ: 01.644.219/0001-
96, no valor de R$ 21.240,00 (vinte e um mil duzentos e quarenta reais), os itens 
6 e 10 foram adjudicados para a empresa EPIS INDUSTRIA E COMERCIO 
EIRELI - EPP, CNPJ: 02.231.948/0001-83, no valor de R$ 9.234,00 (nove mil 
duzentos e trinta e quatro rais) e o item 11  foi adjudicado para a empresa SKR 
DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ: 15.275.11/0001-46, no valor de R$ 2.343,00 
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(dois mil trezentos e quarenta e três reais) totalizando R$ 32.817,00 (trinta e 
dois mil oitocentos e dezessete reais).

Porto Velho/RO, 11 de abril de 2017.

Marcos José Rocha dos Santos - CELQOPM
Secretário de Estado de Justiça

SEJUS/RO

PROCESSO: 01-2101-03727.0000/2016
INTERESSADO: GAF
ASSUNTO: Limpeza de  Fossas

TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA.

O SECRETARIO  DE ESTADO DE JUSTIÇA, pelo presente instrumento, 
RECONHECE E HOMOLOGA em conformidade com o que estabelece o 
Artigo 2º do Decreto nº. 5.459/92,   no valor total de R$ 20.622,00 (   vinte mil, 
seiscentos e vinte dois reais), mês dezembro/2016, considerando a regularidade 
das despesas publicas nos processos contínuos e essenciais, que a despesa foi  
realizada e classifi cada  em “ exercício anterior “, devido os recursos não terem 
sido   liberado  pela SEPOG, em tempo hábil;  e  Artigo 1º do Decreto n.º 5.459/92,  
valor  total de R$ 21.938,00   (  vinte hum mil, novecentos  e  trinta oito reais ) , 
mês de janeiro/2017, considerando a regularidade das despesas públicas nos 
processos contínuos e essenciais, que a referida despesa foi classifi cada   “ sem 
prévio empenho “ , devido o recurso não  ser liberado  pela SEPOG, em tempo 
hábil, ambos em favor da empresa  EMOPS   SERVIÇOS  E  COMÉRCIO LTDA.

Porto Velho, 10 de  abril  de 2017.

         Marcos José  Rocha  dos Santos
Secretario  de Estado de Justiça/SEJUS

PROCESSO: 01-2101-03727.0000/2016
INTERESSADO: GAF
ASSUNTO: Limpeza de Fossas.

TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA.

O  SECRETARIO  DE ESTADO DE JUSTIÇA, pelo presente instrumento, 
RECONHECE E HOMOLOGA em conformidade com o que estabelece o Artigo 
2º do Decreto nº. 5.459/92,   no valor total de R$ 46.949,00 (  quarenta seis 
mil, novecentos e quarenta nove reais), mês dezembro/2016 , considerando 
a regularidade das despesas publicas nos processos contínuos e essenciais, 
que a despesa foi  realizada e classifi cada  em “ exercício anterior “, devido os 
recursos não   ser   liberado  pela SEPOG, em tempo hábil, em tempo hábil,  em 
favor da empresa MARIANGELA  DIAS  DE  ARGOLO  NASCIMENTO  - ME.

Porto Velho, 10  de  abril de 2017.

         Marcos José Rocha dos Santos
Secretario de Estado de Justiça/SEJUS

PROCESSO: 01-2101-00527.0000/2013
INTERESSADO: GAF
ASSUNTO: Locação de Imóvel.

TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DESPESA.

O SECRETARIO  DE ESTADO DE JUSTIÇA, pelo presente instrumento, 
RECONHECE E HOMOLOGA em conformidade com o que estabelece o Artigo 
1º do Decreto nº. 5.459/92,   valor  total de R$ 6.560,43    (  seis mil, quinhentos 
e sessenta reais e quarenta três centavos ) ,   período 01.03 à 23.03.2017, 
considerando a regularidade das despesas públicas nos processos contínuos e 
essenciais, que a referida despesa foi classifi cada   “ sem prévio empenho “ , 
devido o recurso não ser  liberado  pela SEPOG em tempo hábil,  em favor da 
empresa  J. F. PARTICIPAÇOES LTDA..

Porto Velho, 10 de  abril  de 2017.

       Marcos José Rocha dos Santos
Secretario  de Estado de Justiça/SEJUS

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA Nº 444/2017/GAB/DPE  Porto Velho, 12 de abril de 2017.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente as conferidas 
pelo art. 134 da Constituição Republicana, pela Lei Complementar Federal nº 
80/1994 e Lei Complementar Estadual nº 117/1994;

CONSIDERANDO o contido nos autos do processo administrativo nº 
3001.0087.2016-DPE/RO, em especial o Memorando nº 001/2017/CTE/DPE.

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o prazo para conclusão das atividades da Comissão 
de Trabalho Especial, constituída pela Portaria nº 305/2017/GAB/DPE, de 09 de 
março de 2017, publicada no DOE/RO nº 47 em 13.03.2017, por mais 30 (trinta) 
dias, a contar da fi nalização do prazo inicial.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.Comunique-se aos membros da Comissão de Trabalho Especial. 
Publique-se. Cumpra-se.

ANTONIO FONTOURA COIMBRA 
Subdefensor Público-Geral do Estado

PORTARIA Nº 439/2017-GAB/DPE  Porto Velho, 12 de abril de 2017.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 105, § 3º, da Constituição 
Estadual e pelo artigo 4º, inciso I e artigo 8º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 
117, de 04 de novembro de 1994; e,

CONSIDERANDO a autorização contida nos arts. 7º e 8º, da Lei nº 3.970, 
de 28 de dezembro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Promover o remanejamento no Quadro de Detalhamento 
da Despesa do exercício 2017, estabelecido pela Portaria nº 001/
GPG/SEPOG, de 03 de janeiro de 2017, até o montante de 
R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais) no presente 
exercício, conforme discriminação no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ANTONIO FONTOURA COIMBRA
Subdefensor Público-Geral

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 439, DE 12/04/2017.
CRÉDITO SUPLEMENTAR

REDUZ

Código Especifi cação 
(Unidade Orçamentária, Ação)

Natureza da 
Despesa

Fonte de 
Recurso Valor

Defensoria Pública do Estado 
de Rondônia 

30.001.03.422.2043.2109
Assegurar o pagamento de 
remuneração, benefícios e 
encargos sociais de membros

339093 0100 187.200,00

TOTAL 187.200,00

 SUPLEMENTA

Código Especifi cação 
(Unidade Orçamentária, Ação)

Natureza da 
Despesa

Fonte de 
Recurso Valor

Defensoria Pública do Estado 
de Rondônia

30.001.03.122.2043.2182 Manter o funcionamento da 
Defensoria Pública do Estado 339035 0100 187.200,00

TOTAL 187.200,00
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017/CPCL/DPE/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3001.0947.2016/DPE-RO

UASG 926224

AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE/RO, através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 89/2017-GAB/DPE 
de 26 de janeiro de 2017, publicado no D.O.E. no dia 31 de janeiro de 2017, 
torna pública à abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua 
forma eletrônica, sobre o Nº 010/2017/CPCL/DPE/RO, do tipo menor preço, 
na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tendo por fi nalidade a qualifi cação de empresas e a seleção de proposta mais 
vantajosa. O certame será regido pelas disposições da pelas disposições da 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, Lei nº 
8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 2.414/2011, pelos 
Decretos Federais nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, pelos Decretos Estaduais 
nº 16.089/2011 e nº 15.643/2011, suas respectivas alterações e demais 
legislações vigentes, bem como as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos, visando à formação de registro de preço 
para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender 
a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, conforme quantidades, 
condições e especifi cações técnicas minuciosamente descritas no edital e seus 
anexos. O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da sessão 
pública será no dia 03/05/2017, às 09h00min (horário ofi cial de Brasília/DF), 
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. O valor total estimado é R$ 
540.760,75 (quinhentos e quarenta mil e setecentos e sessenta reais e setenta 
e cinco centavos).

Porto Velho - RO, 10 de abril de 2017.

Ricardo José Gouveia Carneiro
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

PORTARIA N. 267/GAB/SEFIN   Porto Velho, 10 de abril de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS ADJUNTO, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o art. 30, I da Lei Complementar Estadual n. 
827 de 15 de julho de 2015; e

Considerando o art. 110 e seguintes da Lei Complementar Estadual n. 68 de 
09 de dezembro de  1992.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria regulamenta a concessão de férias e o pagamento das 
respectivas vantagens pecuniárias aos servidores da Secretaria do Estado de 
Finanças – SEFIN/RO.

Art. 2º As disposições contidas nesta Portaria aplicam-se, no que couber, 
aos servidores cedidos, removidos e/ou lotados provisoriamente na SEFIN/RO.

CAPÍTULO II
DO DIREITO E DA CONCESSÃO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, de acordo 
com escala organizada pelo setor ou gerência em que estiver lotado.

§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses 
de exercício.

§ 2º O exercício das férias a que se refere o parágrafo anterior será relativo ao 
ano em que o primeiro período aquisitivo completar-se.

§ 3º Para concessão de férias nos exercícios subsequentes compreende-se 
cada exercício como o ano civil

§ 4º A escala de férias deverá ser elaborada no mês de novembro do ano 
em curso pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP, 
objetivando sua aplicação no ano seguinte, podendo ser alterada de acordo 
com a premente necessidade de serviço, observando-se o disposto no art. 8º.

§ 5º É vedado levar à conta das férias qualquer falta ao trabalho.

§ 6º Somente depois do primeiro ano de exercício, adquirirá o servidor o direito a férias.

§ 7º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de 
serviço devidamente justifi cada e pelo máximo de 02 (dois) períodos.

Art. 4º Durante as férias, o servidor terá direito às vantagens como se 
estivesse em exercício.

Art. 5º As férias não poderão ser fracionadas, senão por imperiosa 
necessidade do serviço, assim declarada pela chefi a imediata do servidor e 
aprovada pelo Secretário de Estado de Finanças.

Parágrafo único. Em caso de fracionamento, o servidor receberá o valor 
adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da 
utilização do primeiro período.

Art. 6º O servidor licenciado ou afastado fará jus às férias relativas ao 
exercício em que retornar, exceto se não houver completado o período de doze 
meses de efetivo exercício previsto no § 1º do artigo 3º.

Parágrafo único. A licença para tratar de interesses particulares, a licença 
por motivo de afastamento do cônjuge e a licença para desempenho de mandato 
classista sem remuneração suspendem o exercício para fi ns de férias, que será 
retomado após o retorno às atividades, acrescentando-se ao resíduo que as 
antecedeu os dias que faltarem.

SEÇÃO II
DA ORGANIZAÇÃO, DESIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DA ESCALA DE 

FÉRIAS

Art. 7º Observado o interesse público, cada setor/gerência é responsável 
pela elaboração, modifi cação e controle da escala de férias dos seus servidores, 
de acordo com as disposições do art. 8º.

Art. 8º No mês de novembro de cada ano, a Superintendência Estadual de 
Gestão de Pessoas - SEGEP elaborará a escala de férias para o ano seguinte, 
devendo os servidores da Secretaria de Estado de Finanças solicitar a marcação 
do período de férias relativo ao ano subsequente até 15 de outubro de cada ano.

§ 1º Toda solicitação para concessão de férias será apresentada via formulário 
padrão de concessão de férias da SEGEP-RO, disponível no SuperAtivo SEFIN.

§ 2º Observados o interesse público e a restrição do § 1º do artigo 3º, o servidor 
deverá gozar férias em período compreendido entre 1º de janeiro e 30 de 
dezembro do respectivo exercício.

§ 3º O período solicitado para concessão de férias deverá compreender sempre 
do 1º (primeiro) dia ao 30º (trigésimo) dia do mês requerido, sendo o dia inicial 
útil ou não, conforme orientação e procedimentos instituídos pela SEGEP-RO.

§ 4º No caso excepcional de parcelamento do gozo de férias, por imperiosa 
necessidade do serviço, a chefi a imediata do servidor deverá indicar no próprio 
pedido de parcelamento do gozo das férias (via memorando) os períodos para 
futura fruição das férias, admitindo-se apenas a divisão da seguinte forma: dois 
períodos de 15 (quinze) dias; um período de 20 (vinte) dias e outro de 10 (dez) 
dias ou três períodos de 10 (dez) dias.  

§ 5º Não serão aceitos ou processados pela Equipe de Recursos Humanos da 
SEFIN pedidos de parcelamento de gozo de férias “para data oportuna”.

§ 6º As férias dos servidores cedidos, removidos e/ou lotados provisoriamente 
e já marcadas deverão ser informadas a esta Secretaria logo na entrada em 
exercício do servidor, com a respectiva declaração do órgão cessionário.

Art. 9 Os servidores federais, detentores de cargos comissionados e/ou 
gratifi cações pagas pelo Governo do Estado de Rondônia, deverão marcar 
férias junto ao governo estadual em período coincidente com aquele marcado 
no órgão federal, informado à Superintendência de Administração do Ministério 
da Fazenda em Rondônia – SAMF.
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Seção III
DA ALTERAÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS

Art. 10 As alterações de períodos de férias já solicitados deverão ser 
apresentadas através de Ficha de Atualização para Alteração de Férias.

§1º. As alterações de períodos de férias deverão ser protocoladas no GRH-
SEFIN com antecedência de 70 (sessenta) dias ao período já marcado, o qual 
se pretende alterar. 

§2º. Quando o pedido de alteração de férias referir-se somente à mudança do 
período de gozo de férias, isto é, sem implicar no pagamento do direito aludido 
no art. 7º, inciso XVII da Constituição da República Federativa do Brasil, poderá 
ser feito através de memorando encaminhado pela chefi a imediata ou de 
requerimento do servidor com anuência da chefi a imediata.

§3º. A alteração constante no caput está  limitada a 1 (uma) por exercício.

§4º. A alteração constante no § 4º  do Art. 8º está  limitada a 1 (um) período 
fracionado e por exercício. 

§5º Férias referentes a exercícios anteriores não podem ser gozadas depois das 
férias referentes ao exercício corrente.

Art. 11. Desde que não tenham sido iniciadas, as férias poderão ser 
alteradas, sem observância do prazo referido no § 1º do art. 10º, se o servidor 
entrar em gozo de:

I - licença para acompanhar pessoa da família em tratamento de saúde;
II - licença para tratamento da própria saúde;
III - licença à gestante ou à adotante;
IV - licença-paternidade.

Parágrafo único. A concessão e alteração de férias dos servidores em gozo de 
licença para tratamento da própria da saúde concedida por mais de 30 (trinta) 
dias contínuos, fi cará suspensa até o seu retorno das suas atividades.

Art. 12. É vedada a alteração de período de gozo de férias depois de iniciada 
a fruição, salvo em razão de: 

a) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, fi lhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Art. 13. Ficam suspensas as concessões de férias dos servidores que 
se encontrarem de licença-médica contínua, com processo administrativo ou 
aguardando aposentadoria.

Art. 14. O servidor em gozo de férias que se afastar para participar de 
eventos constantes da programação fazendária, bem como curso de formação, 
regularmente instituído, gozará os dias remanescentes quando do término do 
curso ou evento.

Seção V
DA INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS

Art. 15. As férias somente serão interrompidas por motivo de calamidade 
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou 
por necessidade do serviço declarada pelo titular da unidade de lotação do 
servidor e reconhecida pelo Secretário de Estado de Finanças.

§ 1º Em caso de interrupção, o período restante será usufruído de uma só vez.

§ 2º Não haverá devolução da remuneração no caso de que trata este artigo.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência de Administração 
e Finanças, e respectivo Grupo de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado 
de Finanças, conforme entendimento e orientação da Superintendente Estadual 
de Gestão de Pessoas - SEGEP.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCO MAEGAKI ONO
Secretário Adjunto de Estado de Finanças

Matrícula nº. 300014623

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO 001/2017/TATE/SEFIN

Pelo presente Edital, atendendo ao que preceitua o Inciso III, do art. 112 e 
146 da Lei 688/96, fi cam os contribuintes, abaixo arrolados, INTIMADOS a pagar 
o crédito tributário, relativo aos ACÓRDÃOS ou interpor Recurso Revisional, no 
prazo de 15(quinze) dias, contados a partir do sexto dia da publicação deste, 
no Diário Ofi cial do Estado, data em que se consideram intimados, sob pena de 
vencido os prazos, serem inscrito na Dívida Ativa do Estado, nos Termos do art. 
147, da Lei 688/96.

Cópias dos Acórdãos encontram-se à disposição neste Tribunal, na Avenida 
Gov. Jorge Teixeira, 2507 -  Liberdade - Porto Velho/RO.

01-PROCESSO : 06-001005-7
SUJ. PASSIVO : ALINEMAR ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA..
CNPJ  : 09.328.693/0001-10
ACÓRDÃO  : 184/16/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

02-PROCESSO : 20082900200285
SUJ. PASSIVO : CLAUDINEI ALBINO.
CPF  : 202.704.969-04
ACÓRDÃO  : 156/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

03-PROCESSO : 20153000109521
SUJ. PASSIVO : COIMBRA & NOBRE LTDA..
CNPJ  : 09.350.674/0001-90
ACÓRDÃO  : 013/17/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

04-PROCESSO : 20153000109552
SUJ. PASSIVO : COIMBRA & NOBRE LTDA..
CNPJ  : 09.350.674/0001-90
ACÓRDÃO  : 014/17/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

05-PROCESSO : 01-040755-1
SUJ. PASSIVO : COLINA MAT. de CONSTRUÇÃO LTDA..
CNPJ  : 02.262.206/0001-15
ACÓRDÃO  : 008/17/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

06-PROCESSO : 20143000400010
SUJ. PASSIVO : DISTRIBUIDORA de ALIMENTOS TIA VERA LTDA..
CNPJ  : 10.458.739/0001-03
ACÓRDÃO     : 119/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

07-PROCESSO : 20142700100185
SUJ. PASSIVO : EIXO BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA..
CNPJ  : 08.438.580/0003-77
Ret. de Julgado  : Despacho e Notifi cação 038/16/TATE/SEFIN/RO

08-PROCESSO : 03-043217-2
SUJ. PASSIVO : IND. e COM. de MADEIRAS DU-GUGU LTDA..
CNPJ  : 04.132.686/0001-25
ACÓRDÃO  : 156/16/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

09-PROCESSO : 20133000101371
SUJ. PASSIVO : PRIME TECH COM. de MATERIAIS ELETRÔNICOS 
LTDA..
CNPJ  : 05.664.298/0001-58
ACÓRDÃO  : 008/17/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

10-PROCESSO : 20072700101404
SUJ. PASSIVO : REAL DIST. de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA..
CNPJ  : 01.478.012/0001-99
ACÓRDÃO  : 151/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

11-PROCESSO : 04-020941-4
SUJ. PASSIVO : RENATO FÉLIX de LIMA.
CNPJ  : 82.747.820/0001-77
ACÓRDÃO  : 118/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

12-PROCESSO : 20122800400025
SUJ. PASSIVO : RIBEIRO & RIBEIRO TERRAPLENAGEM LTDA..
CNPJ  : 05.923.413/0001-61
ACÓRDÃO  : 189/16/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO
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13-PROCESSO : 20142700100275
SUJ. PASSIVO : TELEFÔNICA EMPRESAS S/A.
CNPJ  : 04.027.547/0016-18
ACÓRDÃO  : 039/17/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

Porto Velho-RO, TATE, 10 de abril de 2017. 
Maria do Socorro Barbosa Pereira

Presidenta do TATE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 002/2017/TATE/SEFIN

Pelo presente Edital, atendendo ao que preceitua o Inciso III, do art. 112 e 
146 da Lei 688/96, fi cam os contribuintes, abaixo arrolados, NOTIFICADOS das 
Decisões relativas aos ACÓRDÃOS, a partir do sexto dia da Publicação deste, 
no Diário Ofi cial do Estado, data em que se consideram cientifi cados.

Cópias dos Acórdãos encontram-se à disposição neste Tribunal, na Avenida 
Gov. Jorge Teixeira, 2507 -  Liberdade - Porto Velho/RO.

01-PROCESSO : 20083000200266
SUJ. PASSIVO : ALTAFIM & RUIZ LTDA..
CNPJ  : 02.843.752/0001-40
ACÓRDÃO  : 127/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

02-PROCESSO : 20123000200114
SUJ. PASSIVO : ANACLETO RIGON.
CPF  : 084.967.812-91
ACÓRDÃO  : 176/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

03-PROCESSO : 01-045157-6
SUJ. PASSIVO : ÁTRIO REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ   : 05.486.403/0001-06
ACÓRDÃO  : 001/17/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

04-PROCESSO : 20082901700076
SUJ. PASSIVO : EDIVALDO MUNIZ da SILVA.
CPF   : 074.495.589-04
ACÓRDÃO  : 002/17/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

05-PROCESSO : 20082901700078
SUJ. PASSIVO : EDIVALDO MUNIZ da SILVA.
CPF   : 074.495.589-04
ACÓRDÃO  : 001/17/2ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

06-PROCESSO : 04-024075-3
SUJ. PASSIVO : IND. e COM. de FRIGORÍFICO ESPIGÃO LTDA..
CNPJ   : 05.423.329/0001-89
ACÓRDÃO  : 211/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

07-PROCESSO : 20093000200125
SUJ. PASSIVO : J. P. dos SANTOS SUPERMERCADO.
CNPJ  : 04.940.643/0001-76
ACÓRDÃO  : 002/17/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

08-PROCESSO : 20123000400146
SUJ. PASSIVO : VIEIRA & GALDINO IND. e COM. de MADEIRAS LTDA..
CNPJ   : 05.766.605/0001-01
ACÓRDÃO  : 136/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

09-PROCESSO : 20123000400148
SUJ. PASSIVO : VIEIRA & GALDINO IND. e COM. de MADEIRAS LTDA..
CNPJ   : 05.766.605/0001-01
ACÓRDÃO  : 135/16/1ª CÂMARA/TATE/SEFIN/RO

Porto Velho-RO, TATE, 10 de abril de 2017.

Maria do Socorro Barbosa Pereira
Presidenta do TATE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS ESTADUAIS
  
EDITAL DE JULGAMENTO Nº. 14/16/UJ/TATE/SEFIN
    
O Presidente do TATE, usando de suas atribuições, conforme art. 54 do 
Regimento Interno do TATE/SEFIN, aprovado pelo Decreto nº. 9.157/00, torna 
público que foram julgados em 1ª Instância, os processos abaixo:

Sujeito Passivo: Avenorte Avicola Cianorte Ltda
Processo: 20132930504751   Data:  22/10/13
UF/Município: Cianorte - PR
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2121/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: TDM Transportes S/A
Processo: 20132930505647   Data:  21/11/13
UF/Município: Itumbiara - GO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2122/16 - Nula - D   Data:  30/12/16 

Sujeito Passivo: Leal Carneiro e Cia Ltda
Processo: Leal Carneiro e Cia Ltda   Data:  06/06/13
UF/Município: Poços de Caldas - MG
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2123/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Distribuidora memphis Ltda
Processo: 20132900302792   Data:  16/11/13
UF/Município: Cachoeirinha - RS
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2124/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Companhia de Bebidas das Americanas
Processo: 20132900101537   Data:  06/09/13
UF/Município: Cuiaba - MT
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2125/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Creosotto da Amazonia Ltda ME
Processo: 20162700200116   Data:  12/09/16
UF/Município: Ji-Parana - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2126/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Creosotto da Amazonia Ltda ME
Processo: 20162700200115   Data:  12/09/16
UF/Município: Ji-Parana - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2127/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda
Processo: 20162700100451   Data:  21/09/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2128/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda
Processo: 20162700100453   Data:  21/09/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2129/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Mimo Importação e Exportação Ltda
Processo: 20132930502535   Data:  11/07/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2130/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Fornac Ltda
Processo: 20132930501626   Data:  20/05/13
UF/Município: Igarapé - MG
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2131/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Ind. e Com. de Aguardente Agua Limpa
Processo: 20132930506430   Data:  10/10/13
UF/Município: São Jose dos quatro Marcos - MT
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2132/16 - Nula - D   Data:  30/12/16
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Sujeito Passivo: B3 Participação e Empreendimento Ltda
Processo: 20132900302772   Data:  15/11/13
UF/Município: Vilhena - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2133/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Alfa Casa & Com. de Mat p/ Construçao
Processo: 20163000100328   Data:  28/07/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2134/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Alfa Casa & Com. de Mat p/ Construçao
Processo: 20163000100356   Data:  28/07/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2135/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Alfa Casa & Com. de Mat p/ Construçao
Processo: 20163000100330   Data:  28/07/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2136/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Alfa Casa & Com. de Mat p/ Construçao
Processo: 20163000100331   Data:  28/07/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2137/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Alfa Casa & Com. de Mat p/ Construçao
Processo: 20163000100329   Data:  28/07/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anderson Aparecido Arnaut
Decisão:  2138/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Saraiva e Tanaka Empreed. Imob. Ltda
Processo: 20132930502136   Data:  16/06/13
UF/Município: Cacoal - RO
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2139/16 - Nula - D   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Oppnus Ind. do Vestuário Ltda
Processo: 20132900301969   Data:  01/09/13
UF/Município: Perola - PR
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2140/16 - Nula - D   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Oppnus Ind. do Vestuário Ltda
Processo: 20132900301853   Data:  24/08/13
UF/Município: Perola - PR
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2141/16 - Nula - D   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Miranda Comercio de Combustivel Ltda
Processo: 20133000101376   Data:  05/11/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2142/16 - Procedente - D   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Mercanorte Dist. de Ferragens Ltda
Processo: 20132900200074   Data:  20/06/13
UF/Município: Ji-Parana - RO
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2143/16 - Nula - D   Data:  19/12/16

 Sujeito Passivo: Vale D´Ouro Imp. e Exp. S/A
Processo: 20132930503076   Data:  15/08/13
UF/Município: Formiga - MG
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2144/16 - Nula - D   Data:  12/12/16

Sujeito Passivo: Solventex Industria Quimica Ltda
Processo: 20132930502198   Data:  19/06/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2145/16 - Nula - D   Data:  12/12/16

Sujeito Passivo: Tron Ind., Refrigeração e Eletronica
Processo: 20132930502712   Data:  26/07/13
UF/Município: Catanduva - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2146/16 - Nula - D   Data:  12/12/16

Sujeito Passivo: RCG Tecnologia Eletromecanica Ltda
Processo: 20132930502868   Data:  06/08/13
UF/Município: Tres Lagoas - MS
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2147/16 - Nula - D   Data:  09/12/16

Sujeito Passivo: RCG Tecnologia Eletromecanica Ltda
Processo: 20132930502996   Data:  12/08/13
UF/Município: Garça - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2148/16 - Procedente - D   Data:  09/12/16

Sujeito Passivo: Pinceis Tigre S.A
Processo: 20132900301538   Data:  24/07/13
UF/Município: Castro - PR
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2149/16 - Nula - D   Data:  09/12/16

Sujeito Passivo: Naturelife Ind e Com de Alimentos Ltda
Processo: 20132930501953   Data:  08/06/13
UF/Município: Santo Antonio de Jesus - BA
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2150/16 - Nula - D   Data:  09/12/16

Sujeito Passivo: Metronorte Comercial de Veiculos Ltda
Processo: 20132930501701   Data:  24/05/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2151/16 - Nula - D   Data:  09/12/16

Sujeito Passivo: Ind. de Prod Alimenticios Mavalerio Ltda
Processo: 20132930502514   Data:  10/07/13
UF/Município: Itatiba - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2152/16 - Nula - D   Data:  07/12/16

Sujeito Passivo: Enele Industria de Estofados Ltda
Processo: 20132930502862   Data:  06/08/13
UF/Município: São Lourenço do Oeste - SC
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2153/16 - Nula - D   Data:  06/12/16

Sujeito Passivo: EHC Brasil Mat Elet Hid. de Construção
Processo: 20132900301758   Data:  10/08/13
UF/Município: Curitiba - PR
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2154/16 - Nula - D   Data:  06/12/16

Sujeito Passivo: Denso do Brasil Ltda
Processo: 20132930502468   Data:  05/07/13
UF/Município: Santa Barbara do Oeste - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2155/16 - Nula - D   Data:  06/12/16

Sujeito Passivo: CSM Ind. e Com. de Fogoes Ltda
Processo: 20132930501716   Data:  26/05/13
UF/Município: Maravilha - SC
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2156/16 - Nula - D   Data:  05/12/16

Sujeito Passivo: Blumeimport Imp e Exportação Ltda
Processo: 20132930501937   Data:  07/06/13
UF/Município: Blumenau - SC
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2157/16 - Nula - D   Data:  05/12/16

Sujeito Passivo: Airzap Ind. e Com. Ltda
Processo: 20132930502965   Data:  10/08/13
UF/Município: Limeira - SP
Julgador: Anivaldo de Deus Pinto
Decisão:  2158/16 - Nula - D   Data:  05/12/16
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Sujeito Passivo: Shopping Lar Supermercado Ltda ME
Processo: 20133000500040   Data:  19/04/13
UF/Município: São Miguel do Guaporé - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2159/16 - Procedente - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Petropolis Ind. e Prod. de Limpeza Ltda
Processo: 20132900301006   Data:  06/06/13
UF/Município: Brazabrantes - GO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2160/16 - Improced - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Martins Ind. e Com de Café e Cereais
Processo: 20143000400042   Data:  31/01/14
UF/Município: Ministro Andreaza - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2161/16 - Procedente - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Lunender Textil Ltda - Filial Avare
Processo: 20132930502804   Data:  02/08/13
UF/Município: Avaré - SP
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2162/16 - Improced - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: José Milton Primo
Processo: 20132930503123   Data:  23/08/13
UF/Município: Cacoal - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2163/16 - Procedente - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Ind e Com de Madeiras Santa Catarina
Processo: 2014300050003   Data:  15/01/14
UF/Município: Sergingueiras - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2164/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Elcio Antonio Daldegan
Processo: 2013293050216   Data:  06/11/13
UF/Município: Quatigua - PR
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2165/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: El Faro Ind. e Com. Ltda ME
Processo: 20132930502704   Data:  26/07/13
UF/Município: Garopaba - SC
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2166/16 - Improced - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Dinex Imp. e Exportadora Ltda EPP
Processo: 20133000600444   Data:  24/09/13
UF/Município: Ariquemes - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2167/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: D´Aluminio Comercio Ltda
Processo: 20162700100460   Data:  23/09/16
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2168/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Corona Cadinhos e Refratoarios Ltda
Processo: 20132930504855   Data:  21/10/13
UF/Município: Diadema - SP
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2169/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Coop Garimpeiros Campo Novo de RO.
Processo: 20152801900001   Data:  13/07/15
UF/Município: Campo Novo de Rondonia - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2170/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Coop Garimpeiros Campo Novo de RO
Processo: 20152801900002   Data:  13/07/15
UF/Município: Campo Novo de Rondonia - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2171/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Confecções São Miguel Ltda ME
Processo: 20132700300005   Data:  06/09/13
UF/Município: Vilhena - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2172/16 - Procedente - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Confecções São Miguel Ltda ME
Processo: 20132700300004   Data:  06/09/13
UF/Município: Vilhena - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2173/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Confecções São Miguel Ltda ME
Processo: 20132700300006   Data:  09/09/13
UF/Município: Vilhena - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2174/16 - Procedente - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Confecções São Miguel Ltda ME
Processo: 20132700300003   Data:  05/09/13
UF/Município: Vilhena - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2175/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Canãa Agropecuaria Ltda
Processo: 20122800600030   Data:  24/10/12
UF/Município: Ariquemes - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2176/16 - Procedente - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Camara Fruti Comercial Agricola Ltda
Processo: 20132930504592   Data:  17/10/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2177/16 - Nula - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: ADM do Brasil Ltda
Processo: 20152800100569   Data:  10/09/15
UF/Município: Rondonopolis - MT
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2178/16 - Parc Proc - D   Data:  28/12/16

Sujeito Passivo: Franklin Eletric Ind de Motobombas S/A
Processo: 20132930501677   Data:  23/05/13
UF/Município: Aparecida de Goiania - GO
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2179/16 - Nula - D   Data:  06/12/16

Sujeito Passivo: Balfl ex Brasil Ltda
Processo: 20132906500014   Data:  11/08/13
UF/Município: Quatro Barras - PR
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2180/16 - Nula - D   Data:  02/12/16

Sujeito Passivo: Comercial de Moveis Brasilia Ltda
Processo: 20132900101044   Data:  10/06/13
UF/Município: Londrina - PR
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2181/16 - Nula - D   Data:  01/12/16

Sujeito Passivo: Companhia Brasileira Vidros Planos S/A
Processo: 20132900301644   Data:  01/08/13
UF/Município: Cabo de Santo Agostinho - PE
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2182/16 - Nula - D   Data:  08/12/16

Sujeito Passivo: Emam - Emulsões e Tranportes Ltda
Processo: 20132900101691   Data:  01/10/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2183/16 - Improced - D   Data:  08/12/16

Sujeito Passivo: Elgin S/A
Processo: 20132930502495   Data:  09/07/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2184/16 - Nula - D   Data:  08/12/16
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Sujeito Passivo: Sociedade Fogas Ltda
Processo: 20132900101436   Data:  17/08/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2185/16 - Nula - D   Data:  08/12/16

Sujeito Passivo: Maxiclima Ind e Com de Climatizadores
Processo: 20132900301919   Data:  27/08/13
UF/Município: São Marcos - RS
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2186/16 - Nula - D   Data:  08/12/16

Sujeito Passivo: Delphi Automotive Systems do Brasil
Processo: 20132930504108   Data:  05/10/13
UF/Município: Piracicaba - SP
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2187/16 - Nula - D   Data:  09/12/16

Sujeito Passivo: R & D Comex
Processo: 20132900300734   Data:  26/04/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Carlos Magno de Brito
Decisão:  2188/16 - Improced - D   Data:  12/12/16

Sujeito Passivo: Cia. de Bebidas das Americas - Ambev
Processo: 20162800100003   Data:  14/01/16
UF/Município: Cuiaba - MT
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2189/16 - Improced - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Marine Sports do Brasil Artigos Pescas
Processo: 20132930503099   Data:  20/08/13
UF/Município: Foz do Iguaçu - PR
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2190/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Rizeja Industria Metalurgica Ltda
Processo: 20152930513597   Data:  30/06/15
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2191/16 - Parc Proc - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Hayamax Dist. Produtos Eletronicos
Processo: 20132900301874   Data:  27/08/13
UF/Município: Ibiporã - PR
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2192/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Oppnus Industria do Vestuario Ltda
Processo: 20132900302068   Data:  09/09/13
UF/Município: Perola - PR
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2193/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Capri Ind e Com Prod Lazer Ltda
Processo: 20132900301108   Data:  13/06/13
UF/Município: são Paulo - SP
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2194/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: ZN Ind. e Com. e Exp de Madeiras Ltda
Processo: 20123000600478   Data:  11/12/12
UF/Município: Cujubim - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2195/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Tigre S/A Tubos e Conexões
Processo: 20132930504366   Data:  09/10/13
UF/Município: Joinville - SC
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2196/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Districomp distribuidora de Informática
Processo: 20112800100099   Data:  30/10/11
UF/Município: Curitiba - PR
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2197/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Rodante - Comercio e Locações Ltda
Processo: 20132903700054   Data:  05/09/13
UF/Município: Pimenta Bueno - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2198/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: G R Fernandes ME
Processo: 20132901700040   Data:  08/06/13
UF/Município: Cujubim - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2199/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Jumori comercio de Auto Peças Ltda
Processo: 20132830500071   Data:  24/10/13
UF/Município: Goiania - GO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2200/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Comercio de Repolho Yamashita Ltda
Processo: 20132930504837   Data:  17/10/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2201/16 - Improced - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Pedro Caetano Filho ME
Processo: 20133000101064   Data:  06/08/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2202/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: A C da Silva Produtos Agropecuários
Processo: 20133000101319   Data:  11/10/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2203/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: D Marques ME
Processo: 20133000101091   Data:  08/08/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2204/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: T Correa Inaciome
Processo: 20132800100072   Data:  11/09/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2205/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Transportes Fraore Ltda
Processo: 20142900100084   Data:  16/01/14
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2206/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Transportes Fraore Ltda
Processo: 20142900100085   Data:  16/01/14
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2207/16 - Procedente - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: R F F da Silva ME
Processo: 20133000101189   Data:  29/08/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Eduardo de Sousa Marajó
Decisão:  2208/16 - Nula - D   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Comercial de Moveis Brasilia Ltda
Processo: 20132900100843   Data:  13/05/13
UF/Município: Londrina - PR
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2209/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Reistar Ind Com Eletronicos Ltda
Processo: 20132930501748   Data:  27/05/13
UF/Município: Camaçari - BA
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2210/16 - Nula - D   Data:  20/12/16
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Sujeito Passivo: Yangzi Brasil corporation Ltda
Processo: 20132930502904   Data:  07/08/13
UF/Município: Contagem - MG
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2211/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: BCR Comercio e Industria S/A
Processo: 20132930503815   Data:  25/09/13
UF/Município: Ponte Nova - MG
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2212/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Com. Decorulux Dist de Mat Eletrico
Processo: 20132900300841   Data:  16/05/13
UF/Município: Curitiba - PR
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2213/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: PVC Brasil Ind Tubos Conexões Ltda
Processo: 20133000100742   Data:  08/07/13
UF/Município: Ibiporã - PR
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2214/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: PVC Brasil Ind Tubos Conexões Ltda
Processo: 20133000100744   Data:  08/07/13
UF/Município: Ibiporã - PR
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2215/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: PVC Brasil Ind Tubos Conexões Ltda
Processo: 20133000100740   Data:  08/07/13
UF/Município: Ibiporã - PR
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2216/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Karina Ind. Com. Bebedouros Ltda EPP
Processo: 20132906500011   Data:  10/08/13
UF/Município: São José do Rio Preto - SP
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2217/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Soufer Industrial Ltda
Processo: 20132930501446   Data:  07/05/13
UF/Município: Paulina - SP
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2218/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Landscape Audio Systems Ltda
Processo: 201329305034041   Data:  14/08/13
UF/Município: Lençois Paulista - SP
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2219/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Lojas Rachuelo
Processo: 20132930505925   Data:  27/11/13
UF/Município: Guarulhos - SP
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2220/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Transpacifi co Transportes Rodoviários
Processo: 20132900302462   Data:  19/10/13
UF/Município: Guarulhos - SP
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2221/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Heinz Brasil S.A
Processo: 20132930500895   Data:  05/04/13
UF/Município: Neropolis - GO
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2222/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Hanfer Ind e Com de Calçados Ltda
Processo: 20132930502769   Data:  30/07/13
UF/Município: Perdigão - MG
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2223/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Ind de Cosmeticos Haskelli Ltda
Processo: 20132930502295   Data:  25/06/13
UF/Município: Viçosa - MG
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2224/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Marel Ind de Moveis Ltda
Processo: 20132930502357   Data:  28/06/13
UF/Município: Francisco Beltrão - PR
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2225/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Metalnox Ind Met Ltda
Processo: 20132900301869   Data:  26/08/13
UF/Município: Jaragua do Sul - SC
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2226/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Fechaduras mela de Friburgo Ferragens
Processo: 20132930503038   Data:  14/08/13
UF/Município: Nova Friburgo - RJ
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2227/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Transpacifi co Transp Rodoviários Eireli
Processo: 20132900302461   Data:  19/10/13
UF/Município: Guarulhos - SP
Julgador: Emir Braz de Araújo Marques
Decisão:  2228/16 - Nula - D   Data:  20/12/16

Sujeito Passivo: Fenix construções Eletricas Ltda
Processo: 20133000200230   Data:  12/11/13
UF/Município: Ji-Paraná - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2229/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Madeireira Girassol Ltda EPP
Processo: 20132901700079   Data:  28/09/13
UF/Município: Cujubim - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2230/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Açoron Ind Com Ferro e Aço Imp Exp
Processo: 20132900101397   Data:  12/08/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2231/16 - Improced - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Queiroz Transportes e Representações
Processo: 20132900302749   Data:  13/11/13
UF/Município: Uberlândia - MG
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2232/16 - Improced - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Gesse Almeida de Oliveira ME
Processo: 20133000101216   Data:  10/09/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2233/16 - Improced - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: J J Comercio de Doces e Embalagens
Processo: 20103000100073   Data:  26/10/10
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2234/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: J J Comercio de Doces e Embalagens
Processo: 20103000100074   Data:  26/10/10
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2235/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Jacaré Ind. e Com. Exp e Imp de Café
Processo: 20132800400031   Data:  09/10/13
UF/Município: Cacoal - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2236/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16
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Sujeito Passivo: S G Supermercados ltda
Processo: 20133000600502   Data:  04/12/13
UF/Município: Ariquemes - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2237/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: S G Supermercados ltda
Processo: 20133000600503   Data:  04/12/13
UF/Município: Ariquemes - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2238/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Petrobras Distribuidora S/A
Processo: 20132900101856   Data:  27/10/13
UF/Município: Manaus - AM
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2239/16 - Improced - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Z L L Kriger Eireli EPP
Processo: 20133000300077   Data:  20/09/13
UF/Município: Colorado do Oeste - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2240/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Z L L Kriger Eireli EPP
Processo: 20133000300078   Data:  23/09/13
UF/Município: Colorado do Oeste - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2241/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Z L L Kriger Eireli EPP
Processo: 20133000300081   Data:  25/09/13
UF/Município: Colorado do Oeste - RO
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2242/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Sherwin Williams do Brasil Ind e Com
Processo: 20132900100782   Data:  05/05/13
UF/Município: Taboão da Serra - SP
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2243/16 - Nula - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Multilaser Industrial Ltda
Processo: 20132900300973   Data:  05/06/13
UF/Município: Extrema - MG
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2244/16 - Nula - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Maxiclima Ind e Com de Climatizadores
Processo: 20132900301918   Data:  30/08/13
UF/Município: São Marcos - RS
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2245/16 - Nula - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Companhia de Bebidas das Americas
Processo: 20132900101541   Data:  06/09/13
UF/Município: Cuiabá - MT
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2246/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Companhia de Bebidas das Americas
Processo: 20132900101533   Data:  06/09/13
UF/Município: Cuiaba - MT
Julgador: Reinaldo do Nascimento Silva
Decisão:  2247/16 - Procedente - D   Data:  16/12/16

Sujeito Passivo: Vulcafl ex Industria e Comercio Ltda
Processo: 20132900301848   Data:  24/08/13
UF/Município: Uberlandia - MG
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2248/16 - Nula - D   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: Elcio Antonio Daldegan
Processo: 20132900301810   Data:  18/08/13
UF/Município: Quatigua - PR
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2249/16 - Nula - D   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Bella Janela Industria de Cortinas Ltda
Processo: 20132930503136   Data:  24/08/13
UF/Município: Blumenau - SC
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2250/16 - Nula - D   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: Agricola Dall´Oglio Imp e Exp Ltda
Processo: 20132930504706   Data:  21/10/13
UF/Município: Cascavel - PR
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2251/16 - Nula - D   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: Silver Ind e Com de Acess Constr Civil
Processo: 20132900302266   Data:  03/10/13
UF/Município: Pouso Alegre - MG
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2252/16 - Nula - D   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: RB Reboques Ltda
Processo: 20132930504251   Data:  09/10/13
UF/Município: Belo Horizonte - MG
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2253/16 - Nula - D                   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: Audiomotor comercial e Industrial Ltda
Processo: 20132930503220   Data:  03/09/13
UF/Município: Brasopolis - MG
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2254/16 - Nula - D                   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: SGF Sousa Ind e Com de Roupas Ltda
Processo: 20132930505449   Data:  13/10/13
UF/Município: Goiania - GO
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2255/16 - Improced - D          Data:  07/12/16

Sujeito Passivo: Galena Quimica e Farmaceutica Ltda
Processo: 20132900302090   Data:  09/09/13
UF/Município: Campinas - SP
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2256/16 - Nula - D                   Data:  07/12/16

Sujeito Passivo: Mimo Imprtação e Exportação Ltda
Processo: 20132900301802   Data:  17/08/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2257/16 - Nula - D                   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Mimo Imprtação e Exportação Ltda
Processo: 20132930505448   Data:  13/11/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2258/16 - Nula - D                   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: Rolemar Comercial Ltda
Processo: 20132930503484   Data:  19/09/13
UF/Município: São Paulo - SP
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2259/16 - Nula - D                   Data:  19/12/16

Sujeito Passivo: MM Bebê Ltda
Processo: 20132930504102   Data:  05/10/13
UF/Município: Lindrina - PR
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2260/16 - Nula - D                   Data:  23/12/16

Sujeito Passivo: Campos e Garcia Ltda
Processo: 20132900302156   Data:  16/09/13
UF/Município: Goiania - GO
Julgador: Roni Eguez Vacadiez  
Decisão:  2261/16 - Nula - D                   Data:  07/12/16

Sujeito Passivo: Technoprint Imp e Exp Ltda
Processo: 20132930504715   Data:  21/10/13
UF/Município: Fortaleza - CE
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2262/16 - Nula - D                   Data:  07/12/16
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Sujeito Passivo: Technoprint Imp e Exp Ltda
Processo: 20132930503868   Data:  27/09/13
UF/Município: Fortaleza - CE
Julgador: Roni Eguez Vacadiez
Decisão:  2263/16 - Nula - D                   Data:  07/12/16

Sujeito Passivo: Transpacifi co Tranp Rodoviarios Eireli
Processo: 20132930504945   Data:  29/10/13
UF/Município: Guarulhos - SP
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2264/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Celina Gren Pereira ME
Processo: 20123000100596   Data:  31/10/12
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2265/16 - Parc Proc - D          Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Moacyr de Almeida
Processo: 20132930505999   Data:  28/11/13
UF/Município: Ariquemes - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2266/16 - Procedente - D       Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Casa Alegria Com. Atacad de Gen Alim
Processo: 20132803700006   Data:  12/06/13
UF/Município: Pimenta Bueno - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2267/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Expresso do Ocidente Transp  Logistica
Processo: 20132900101958   Data:  08/11/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2268/16 - Improced - D           Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Celio aparecido de Lima ME
Processo: 20132900700052   Data:  08/11/13
UF/Município: Alto Paraiso - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2269/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: VR Climat e Com. de Ar Condicionados
Processo: 20133000100540   Data:  12/06/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2270/16 - Procedente - D       Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: M Roberto Fernandes machado ME
Processo: 20132900101175   Data:  29/06/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2271/16 - Parc Proc - D          Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Comercial Nova Era Ltda
Processo: 20143000400040   Data:  31/01/14
UF/Município: Cacoal - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2272/16 - Parc Proc - D          Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Sebo Ji-Parana Ind e Com Prod Animais
Processo: 20132900200105   Data:  07/09/13
UF/Município: Ji-Parana - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2273/16 - Parc Proc - D          Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Cartaplast Ind Com de Embalagens Ltd
Processo: 20132930501849   Data:  02/06/13
UF/Município: Avaré - SP
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2274/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Pastifi cio Selmi S/A
Processo: 20132930502533   Data:  11/07/13
UF/Município: sumaré - SP
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2275/16 - Nula - D                   Data:  30/11/16

Sujeito Passivo: TKS Farmaceutica Ltda
Processo: 20132900301102   Data:  13/06/13
UF/Município: Goiania - GO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2276/16 - Nula - D                  Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Odebrecht Com e Ind de Café Ltda
Processo: 20132900301007   Data:  06/06/13
UF/Município: Londrina - PR
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2277/16 - Nula - D                   Data:  30/11/16

Sujeito Passivo: Garrido e Ribeiro Com de Acessorios
Processo: 20132930503241   Data:  06/09/13
UF/Município: Fortaleza - CE
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2278/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Seara Alimentos S.A
Processo: 20132900301226   Data:  18/06/13
UF/Município: Dourados - MS
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2279/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Auto Posto Fazendinha Ltda
Processo: 20152900709537   Data:  09/08/15
UF/Município: Alto Paraiso - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2280/16 - Improced - D           Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: J O Artigos Esportivos Ltda
Processo: 20133000100503   Data:  07/06/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2281/16 - Improced - D           Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Transportadora Batista Ltda
Processo: 20132900301764   Data:  10/08/13
UF/Município: Vilhena - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2282/16 - Improced - D           Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: C S Madeiras e Mat. p/ Construções
Processo: 20132800100066   Data:  30/08/13
UF/Município: Porto Velho - RO
Julgador: Roberto V. A. de Carvalho
Decisão:  2283/16 - Nula - D                   Data:  30/12/16

Sujeito Passivo: Dist. Santa Rosa Ltda ME
Processo: 20162702200008   Data:  28/03/16
UF/Município: Ariquemes - RO
Julgador: Carlos Alberto da Silva
Decisão:  2284/16 - Nula - D                   Data:  29/10/16

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

Maria do Socorro Barbosa Pereira
PRESIDENTA DO TATE /SEFIN/RO

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO        
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 PORTARIA Nº 123/2017-GAB/SEAS  Porto Velho (RO), 20 de março de 2017.

A Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 
Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 224, de 04 de janeiro de 2.000, Decreto de Nomeação de 03 de agosto de 
2015, publicado no DOE nº 2753, de 04 de agosto de 2015.

Considerando o memorando n° 053/2017-PROCON/SEAS, 10 de março de 
2017. 

Resolve:

Art. 1º- Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo ao município 
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Porto Velho, para participar do curso de capacitação e atualização no sistema 
SINDEC. No período de 26/04/2017 a 28/04/2017.
  
Nome Lucas Antunes Gomes 
Matrícula  300132813  
Lotado Ariquemes

Nome Pedro Henrique De Souza Leite 
Matrícula 300137533  
Lotado Ariquemes

Nome Pedro Forti Vieira   
Matrícula 300117951  
Lotado Ariquemes

Nome Leonilda Golombieski Veloso 
Matrícula 300140696  
Lotado Ariquemes

Nome Diana Nara Alves Leal  
Matrícula  300132812  
Lotado Ariquemes

Nome Ana Carla Barbosa Da Silva 
Matrícula 300139212  
Lotado Ariquemes

Nome Celia Santana De Oliveira Campanari
Matrícula 300127863  
Lotado Ariquemes

Art. 2º- O prazo para prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis para 
servidores lotados na capital e de 10 (dez) dias úteis, para os lotados no interior, 
conforme art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

Art. 3º- O não cumprimento por parte do servidor, do prazo de prestação 
de contas estabelecido no parágrafo anterior, implicará o lançamento do débito 
na respectiva folha de pagamento, e o impedimento para recebimento de novas 
diárias. § 4º do Art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014

Art. 4°- Serão restituídos pelo servidor em 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer 
circunstâncias, não tenha sido realizada ou a quantia excedente, quando o retorno 
ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado, comprovado mediante DARE e 
respectivo comprovante de recolhimento do valor não utilizado, acompanhado 
das devidas justifi cativas. Art. 15 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

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

MARIONETE SANA ASSUNÇÃO
Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 125/2017-GAB/SEAS  Porto Velho (RO), 20 de março de 2017.

A Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 
Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 224, de 04 de janeiro de 2.000, Decreto de Nomeação de 03 de agosto de 
2015, publicado no DOE nº 2753, de 04 de agosto de 2015.

Considerando o memorando n° 049/2017-PROCON/SEAS, 10 de março de 2017. 

Resolve:

Art. 1º- Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo ao município 
Porto Velho, para participar do curso de capacitação e atualização no sistema 
SINDEC. No período de 26/04/2017 a 28/04/2017.
   
Nome Ana Paula Campos de Oliveira 
Matrícula  300013190  
Lotado Vilhena

Nome Evanilda Santos Oliveira 
Matrícula  300124193  
Lotado Vilhena

Nome Claudia Medeiros Rocha 
Matrícula  300137344  
Lotado Vilhena

Nome Gilberto Ozorio de Morais 
Matrícula 2350387 SIAPE  
Lotado Vilhena

Nome Shirleny de Souza Gomes 
Matrícula  300131585  
Lotado Vilhena

Art. 2º- O prazo para prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis para 
servidores lotados na capital e de 10 (dez) dias úteis, para os lotados no interior, 
conforme art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

Art. 3º- O não cumprimento por parte do servidor, do prazo de prestação 
de contas estabelecido no parágrafo anterior, implicará o lançamento do débito 
na respectiva folha de pagamento, e o impedimento para recebimento de novas 
diárias. § 4º do Art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014

Art. 4°- Serão restituídos pelo servidor em 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer 
circunstâncias, não tenha sido realizada ou a quantia excedente, quando o retorno 
ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado, comprovado mediante DARE e 
respectivo comprovante de recolhimento do valor não utilizado, acompanhado 
das devidas justifi cativas. Art. 15 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

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

MARIONETE SANA ASSUNÇÃO
Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 126/2017-GAB/SEAS   Porto Velho (RO), 20 de março de 2017.

A Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 
Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 224, de 04 de janeiro de 2.000, Decreto de Nomeação de 03 de agosto de 
2015, publicado no DOE nº 2753, de 04 de agosto de 2015.

Considerando o memorando n° 050/2017-PROCON/SEAS, 10 de março de 2017. 

Resolve:

Art. 1º- Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo ao município 
Porto Velho, para participar do curso de capacitação e atualização no sistema 
SINDEC. No período de 26/04/2017 a 28/04/2017.
 
Nome Isabela Rodrigues Gervoni 
Matrícula 300135909  
Lotado Rolim de Moura

Nome Leila Giane Cardozo de Andrade
Matrícula 300167634  
Lotado Rolim de Moura

Nome Yuri Gautama Helmann Souza Sampaio
Matrícula 300137344  
Lotado Rolim de Moura 

Art. 2º- O prazo para prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis para 
servidores lotados na capital e de 10 (dez) dias úteis, para os lotados no interior, 
conforme art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

Art. 3º- O não cumprimento por parte do servidor, do prazo de prestação 
de contas estabelecido no parágrafo anterior, implicará o lançamento do débito 
na respectiva folha de pagamento, e o impedimento para recebimento de novas 
diárias. § 4º do Art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014

Art. 4°- Serão restituídos pelo servidor em 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer 
circunstâncias, não tenha sido realizada ou a quantia excedente, quando o 
retorno ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado, comprovado mediante 
DARE e respectivo comprovante de recolhimento do valor não utilizado, 
acompanhado das devidas justifi cativas. Art. 15 do Decreto N º 18.728 de 
27/03/2014.

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

MARIONETE SANA ASSUNÇÃO
Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
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PORTARIA Nº 127/2017-GAB/SEAS  Porto Velho (RO), 20 de março de 2017.

A Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 
Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 224, de 04 de janeiro de 2.000, Decreto de Nomeação de 03 de agosto de 
2015, publicado no DOE nº 2753, de 04 de agosto de 2015.

Considerando o memorando n° 051/2017-PROCON/SEAS, 10 de março de 
2017. 

Resolve:

Art. 1º- Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo ao município 
Porto Velho, para participar do curso de capacitação e atualização no sistema 
SINDEC. No período de 26/04/2017 a 28/04/2017.

Nome Francisco Altamiro Pinto Junior 
Matrícula 300136876  
Lotado Ji-Paraná

Nome Dayana Da Cruz Oliveira 
Matrícula  300124504  
Lotado Ji-Paraná

Nome Rozana Aparecida Silva 
Matrícula  300132150  
Lotado Ji-Paraná

Nome Camila Rodrigues Da Silva 
Matrícula  300134499  
Lotado Ji-Paraná

Nome Leda Da Costa Silva Souza 
Matrícula  300004078  
Lotado Ji-Paraná

Nome Cordezito Pessoa Junior 
Matrícula  300057519  
Lotado Ji-Paraná 

Art. 2º- O prazo para prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis para 
servidores lotados na capital e de 10 (dez) dias úteis, para os lotados no interior, 
conforme art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

Art. 3º- O não cumprimento por parte do servidor, do prazo de prestação 
de contas estabelecido no parágrafo anterior, implicará o lançamento do débito 
na respectiva folha de pagamento, e o impedimento para recebimento de novas 
diárias. § 4º do Art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014

Art. 4°- Serão restituídos pelo servidor em 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer 
circunstâncias, não tenha sido realizada ou a quantia excedente, quando o retorno 
ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado, comprovado mediante DARE e 
respectivo comprovante de recolhimento do valor não utilizado, acompanhado 
das devidas justifi cativas. Art. 15 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

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

MARIONETE SANA ASSUNÇÃO
Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 144/2017-GAB/SEAS  Porto Velho (RO), 10 de abril de 2017.

A Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento 
Social, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
nº 224, de 04 de janeiro de 2.000, Decreto de Nomeação de 03 de agosto de 
2015, publicado no DOE nº 2753, de 04 de agosto de 2015.

Considerando o memorando n° 011/2017/Coaf/Transporte, 31 de março de 
2017. 

Resolve:

Art. 1º- Autorizar o deslocamento do servidor abaixo aos municípios Vilhena, 
Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho, para conduzir os servidores 
do PROCON que irão participar do curso de capacitação e atualização no sistema 
SINDEC em Porto Velho. No período de 26/04/2017 a 28/04/2017.

Nome Danilo Gaspar Calanca 
Matrícula  300112653  
Lotado Cerejeiras

Art. 2º- O prazo para prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis para 
servidores lotados na capital e de 10 (dez) dias úteis, para os lotados no interior, 
conforme art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

Art. 3º- O não cumprimento por parte do servidor, do prazo de prestação 
de contas estabelecido no parágrafo anterior, implicará o lançamento do débito 
na respectiva folha de pagamento, e o impedimento para recebimento de novas 
diárias. § 4º do Art. 17 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014

Art. 4°- Serão restituídos pelo servidor em 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer 
circunstâncias, não tenha sido realizada ou a quantia excedente, quando o retorno 
ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado, comprovado mediante DARE e 
respectivo comprovante de recolhimento do valor não utilizado, acompanhado 
das devidas justifi cativas. Art. 15 do Decreto N º 18.728 de 27/03/2014.

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

MARIONETE SANA ASSUNÇÃO
Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

PORTARIA N° 107/GAB/IDARON            Porto Velho/RO, 22 de março de 2017.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 215, de 19 de julho 
de 1999, e o Decreto nº 8866, de 27 de setembro de 1999, em seu artigo 15, 
inciso XIV, e conforme consta no Processo 01-1923.00067-0000/2017.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTO, a contar de 01.03.2017, para 
trato de interesses particulares, pelo prazo de 03 (três) anos de acordo com a Lei 
Complementar nº 68 de 09.12.1992, nos termos do Artigo 128, e parágrafos, do(a) 
servidor(a) MOACIR DOS SANTOS RODRIGUES, ocupante do cargo de Fiscal 
Estadual Agropecuário, matrícula nº 300042663, pertencente ao Quadro Permanente 
de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado na Agência de Defesa Sanitária 
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON/ULSAV PORTO VELHO.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Anselmo de Jesus Abreu

Presidente da IDARON

PORTARIA N° 0108/GAB/IDARON             Porto Velho/RO, 05 de Abril de 2017.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 215, de 19 de julho 
de 1999, e o Decreto nº 8866, de 27 de setembro de 1999, em seu artigo 15, 
inciso XIV, e conforme consta o Processo nº 01-1923.00088-0000/2017,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, de acordo com 
o Artigo nº 123, da Lei Complementar nº 68 de 09.12.1992, a(o) servidor(a) 
MARISTELA SOUSA TEIXEIRA, ocupante do cargo de Assistente de Gestão 
da Defesa Agropecuária, matrícula nº 300114841, pertencente ao Quadro 
Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado(a) na Sede 
Administrativa/Setor de Patrimônio, nos meses de Maio/2017, Agosto/2018 e 
Outubro/2018, referente ao 1º quinquênio de 13/01/2012 à 10/01/2017.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Avenilson Gomes da Trindade

Presidente em exercício da Agência IDARON
Matrícula Funcional 300042760

IDARON
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PORTARIA N° 0109/GAB/IDARON            Porto Velho/RO, 05 de Abril de 2017.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA 
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 215, de 19 de julho 
de 1999, e o Decreto nº 8866, de 27 de setembro de 1999, em seu artigo 15, 
inciso XIV, e conforme consta o Processo nº 01-1923.00013-0000/2017,

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, de acordo com 
o Artigo nº 123, da Lei Complementar nº 68 de 09.12.1992, a(o) servidor(a) 
GILMAR LUIZ DA ROCHA, ocupante do cargo de Assistente Estadual de 
Fiscalização Agropecuária, matrícula nº 300111784, pertencente ao Quadro 
Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, lotado(a) na ULSAV 
do 5º BEC/Machadinho D’Oeste, nos meses de Julho/2017, Janeiro/2018 e 
Fevereiro/2019, referente ao 1º quinquênio de 12/08/2011 à 09/08/2016.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Avenilson Gomes da Trindade
Presidente em exercício da Agência IDARON

Matrícula Funcional 300042760 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 040/2017/SUPEL/RO

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON torna público a quem possa interessar, 
que o Pregão Eletrônico nº 40/2017/SUPEL/RO, nos autos do Processo 
Administrativo nº 01-1914.00008/ 2016, com base nos artigos 43, inciso VI, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e art. 4º, inciso XXII, da Lei 
n-º 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 10.454/2002, que 
foi HOMOLOGADA a licitação para aquisição de material permanente (bomba 
pulverizadora), para atender as necessidades da Agência de Defesa Sanitária 
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON/RO, conforme detalhamento 
do objeto no anexo I do Termo de Referência (fl s.17), pelo menor lance:

• Item 01 – DUETO COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME.
• CNPJ – 17.250.748/0001-45
• VALOR: R$ 29.469,15 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e nove 
reais e quinze centavos);

Porto Velho/RO, 10 de abril de 2017.

Avenilson Gomes da Trindade
Presidente em exercício da Agência IDARON

Matrícula Funcional 300042760

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE 25% 
A NOTA DE EMPENHO Nº 2017NE00219.

Processo Administrativo Nº. 01-1923.00590-0000/2016 – IDARON

CONTRATANTES: AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA/IDARON e a empresa REAL MÓVEIS LTDA – ME.

OBJETO: Aquisição de material de consumo (madeiras, parafusos e brocas).

VALOR DO ADITIVO (25%): R$ 20.831,64 (vinte mil oitocentos e trinta e um 
real e sessenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Natureza da despesa: 3.3.90.30
Projeto de atividade (PA): 2087
Fonte de Recursos: 3240
Nota de Empenho: 2017NE00219 de 17 de março de 2017.

Porto Velho, 11 de abril de 2017.

Avenilson Gomes da Trindade
Presidente em exercício da Agência IDARON

Matrícula Funcional 300042760

EMATER

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 012/2016/EMATER-RO/PROCESSO Nº 032/2016

CONTRATANTE: Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Rondônia/EMATER-RO inscrita no CNPJ sob o nº 05.888.813/0001-
83. CONTRATADA: UZZY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.767.980/0001-79.
Cláusula Primeira: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação 
da vigência do contrato originário, tratado na cláusula nona, por mais 12 (doze) 
meses; ou seja, de 19/04/17 a 19.04.18.
Cláusula Segunda: As despesas decorrentes do objeto do contrato nº 012/2016, 
tratados na cláusula décima, correrão por conta dos recursos consignados 
Unidade Orçamentária: 19.025; Orçamento Programa: 2017; Programa de 
Trabalho: 19.025.20.606.2024.2019; Fonte de Recursos: 3240 e Elemento de 
Despesa: 33.90.39. 
Cláusula Terceira: Ficam ratifi cadas as demais cláusulas do contrato de nº 
012/2016. Porto Velho-RO, 07 de abril de 2017. Marcio André Milani/Diretor Vice 
– Presidente/EMATER-RO.

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Presidente

EMATER-RO

DECISÃO

O Diretor Presidente da ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – EMATER-
RO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE 
com fundamento nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
DECLARAR INEXIGÍVEL a Licitação, objetivando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de fornecimento de água tratada 
e encanada pelo período de 12 (doze) meses, para auxiliar na limpeza 
dos prédios que servem de base para os Escritórios Regional e Local 
da EMATER-RO no Município de Ariquemes/RO, no valor estimado de R$ 
3.131,06 (três mil, cento e trinta e um reais e seis centavos), em favor da 
Empresa ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 24.565.225/0001-53, conforme parecer jurídico nº. 096/2017/ASJUR/
EMATER-RO, acostado às folhas 92/93 nos autos do Processo Administrativo 
Nº 131/2017/EMATER-RO. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Porto Velho-
RO, 11 de abril de 2017.
 

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Presidente

EMATER-RO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 
Nº 001/EMATER-RO-2017 

CONTRATANTE: Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Rondônia/EMATER-RO inscrita no CNPJ sob o nº 
05.888.813/0001-83. CONTRATADA: INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
RURAL ABAITARÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 19.528.115/0001-81.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a 
prorrogação da vigência do Termo originário, tratado na cláusula quinta, por 
mais 03 (três) meses; ou seja, de 06/04/17 a 06/07/17.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratifi cadas as demais cláusulas do Termo de 
Cooperação Técnica nº 001/EMATER-RO-2017. Porto Velho-RO, 06 de abril 
de 2017. 

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Presidente

EMATER-RO

DECISÃO

O Diretor Presidente da ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – EMATER-
RO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE com 
fundamento nos termos do artigo 24, II, da Lei Federal nº. 8.666/93, DECLARAR 
DISPENSÁVEL a Licitação, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios 
não perecíveis (colorau em pó e óleo comestível de soja) para atender as 
necessidades dos Escritórios da EMATER-RO, pertencentes ao Escritório 
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Regional de Vale do Guaporé, pelo período de 12 (doze), no valor total de 
R$ 1.428,00 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais), em favor da Empresa 
PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES OLIVEIRA LTDA ME, inscrito no CNPJ 
sob o nº 13.278.955/0001-57, conforme parecer jurídico nº. 092/2017/ASJUR/
EMATER-RO, acostado às folhas 66/67 nos autos do Processo Administrativo 
Nº 027/2017/EMATER-RO. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Porto Velho-
RO, 10 de abril de 2017.
 

Francisco Mende de Sá B. Coutinho
Diretor Presidente

EMATER-RO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2017

O Diretor Presidente da EMATER/RO torna público aos interessados que 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2017/CPLMS/EMATER/RO – cujo objeto é: 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 
para atender os Escritórios Regionais e Locais em todo o Estado de Rondônia, 
pelo período de 12 meses. O objeto da presente licitação foi ADJUDICADO E 
HOMOLOGADO, para as seguintes empresas: G.T.A COMERCIO DE 
UTILIDADES DOMESTICAS E COMERCIAL, CNPJ Nº 05.560.438/0001-48, 
vencedora do lote: Lote 07 com valor unitário de R$ 4,00; Lote 09 com valor 
unitário de R$ 32,66; Lote 10 com valor unitário de R$ 65,00; Lote 14 com valor 
unitário de R$ 20,00; Lote 16 com valor unitário de R$ 34,00; Lote 18 com valor 
unitário de R$ 18,50; Lote 19 com valor unitário de R$ 40,00; Lote 20 com valor 
unitário de R$ 6,33; Lote 22 com valor unitário de R$ 76,00; Lote 23 com valor 
unitário de R$ 14,64; Lote 24 com valor unitário de R$ 17,57; Lote 25 com valor 
unitário de R$ 50,00; Lote 27 com valor unitário de R$ 94,00; Lote 30 com valor 
unitário de R$ 4,05; Lote 31 com valor unitário de R$ 4,60; Lote 32 com valor 
unitário de R$ 5,87; Lote 43 com valor unitário de R$ 0,92; Lote 44 com valor 
unitário de R$ 25,00; Lote 46 com valor unitário de R$ 3,00; Lote 47 com valor 
unitário de R$ 14,80; Lote 48 com valor unitário de R$ 161,00; Lote 49 com 
valor unitário de R$ 79,00; Lote 50 com valor unitário de R$ 38,50; Lote 63 com 
valor unitário de R$ 4,66; Lote 65 com valor unitário de R$ 12,92; Lote 66 com 
valor unitário de R$ 24,66; Lote 67 com valor unitário de R$ 0,71; Lote 69 com 
valor unitário de R$ 18,75; Lote 74 com valor unitário de R$ 43,84; Lote 75 com 
valor unitário de R$ 2,50; Lote 80 com valor unitário de R$ 3,75; Lote 81 com 
valor unitário de R$ 5,21; Lote 82 com valor unitário de R$ 5,91; Lote 86 com 
valor unitário de R$ 9,96; Lote 90 com valor unitário de R$ 0,85; Lote 91 com 
valor unitário de R$ 0,87; Lote 92 com valor unitário de R$ 25,00; Lote 93 com 
valor unitário de R$ 5,47; Lote 97 com valor unitário de R$ 123,20; Lote 105 
com valor unitário de R$ 5,00; Lote 106 com valor unitário de R$ 29,75; Lote 
107 com valor unitário de R$ 60,00; Lote 108 com valor unitário de R$ 65,00; 
Lote 109 com valor unitário de R$ 19,00; Lote 110 com valor unitário de R$ 
4,00; Lote 120 com valor unitário de R$ 7,85; Lote 121 com valor unitário de R$ 
29,75; Lote 123 com valor unitário de R$ 50,50; Lote 124 com valor unitário de 
R$ 35,50; Lote 125 com valor unitário de R$ 8,45; Lote 126 com valor unitário 
de R$ 150,00; Lote 127 com valor unitário de R$ 10,00; Lote 129 com valor 
unitário de R$ 10,50; Lote 130 com valor unitário de R$ 23,00; Lote 131 com 
valor unitário de R$ 4,66; Lote 133 com valor unitário de R$ 14,50; Lote 136 
com valor unitário de R$ 6,00; Lote 137 com valor unitário de R$ 38,00; Lote 
139 com valor unitário de R$ 50,00; Lote 144 com valor unitário de R$ 1,70; 
Lote 145 com valor unitário de R$ 2,40; Lote 146 com valor unitário de R$ 
13,60; Lote 149 com valor unitário de R$ 9,28; Lote 154 com valor unitário de 
R$ 25,00; Lote 156 com valor unitário de R$ 1,83; Lote 159 com valor unitário 
de R$ 2,80; Lote 160 com valor unitário de R$ 2,80; Lote 162 com valor unitário 
de R$ 214,00; Lote 163 com valor unitário de R$ 14,72; Lote 164 com valor 
unitário de R$ 23,00; Lote 165 com valor unitário de R$ 10,97; Lote 175 com 
valor unitário de R$ 26,14; Lote 180 com valor unitário de R$ 9,97; Lote 183 
com valor unitário de R$ 40,00; Lote 187 com valor unitário de R$ 21,66; Lote 
188 com valor unitário de R$ 0,98; Lote 189 com valor unitário de R$ 0,99; Lote 
191 com valor unitário de R$ 23,00; Lote 193 com valor unitário de R$ 4,00; 
Lote 195 com valor unitário de R$ 20,00; Lote 196 com valor unitário de R$ 
2,51; Lote 197 com valor unitário de R$ 12,50; Lote 198 com valor unitário de 
R$ 15,00; Lote 199 com valor unitário de R$ 317,00; Lote 200 com valor unitário 
de R$ 5,00; Lote 201 com valor unitário de R$ 2,00; Lote 202 com valor unitário 
de R$ 6,25; Lote 203 com valor unitário de R$ 1,66; Lote 204 com valor unitário 
de R$ 0,75; Lote 205 com valor unitário de R$ 1,25; Lote 206 com valor unitário 
de R$ 6,32; Lote 208 com valor unitário de R$ 178,00; Lote 210 com valor 
unitário de R$ 36,75, totalizando o valor de R$ 13.504,33 (treze mil, quinhentos 
e quatro reais e trinta e três centavos); e RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - 
ME, CNPJ Nº 06.924.882/0001-68 vencedora do lote: Lote 02 com valor unitário 

de R$ 118,70; Lote 33 com valor unitário de R$ 117,76; Lote 34 com valor 
unitário de R$ 119,47; Lote 37 com valor unitário de R$ 47,50; Lote 55 com 
valor unitário de R$ 99,88; Lote 56 com valor unitário de R$ 113,33; Lote 88 
com valor unitário de R$ 45,71; Lote 94 com valor unitário de R$ 75,00; Lote 95 
com valor unitário de R$ 150,00; Lote 100 com valor unitário de R$ 140,08; 
Lote 101 com valor unitário de R$ 81,70; Lote 103 com valor unitário de R$ 
45,00; Lote 104 com valor unitário de R$ 49,44; Lote 111 com valor unitário de 
R$ 97,90; Lote 112 com valor unitário de R$ 175,00; Lote 153 com valor unitário 
de R$ 156,00; Lote 177 com valor unitário de R$ 94,28; Lote 178 com valor 
unitário de R$ 93,99; Lote 181 com valor unitário de R$ 49,80, totalizando o 
valor de R$ 20.006,94 (Vinte mil, seis reais e noventa e quatro centavos); e 
VIDRO GLASS COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - ME, CNPJ Nº 
07.716.914/0001-00 vencedora do lote: Lote 79 com valor unitário de R$ 
321,00, totalizando o valor de R$ 8.988,00 (Oito mil, novecentos e oitenta e oito 
reais); e A CONSTRUTIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÕES 
LTDA, CNPJ Nº 07.904.275/0001-07 vencedora do lote: Lote 11 com valor 
unitário de R$ 12,99; Lote 15 com valor unitário de R$ 115,50; Lote 21 com 
valor unitário de R$ 69,97; Lote 26 com valor unitário de R$ 99,90; Lote 28 com 
valor unitário de R$ 28,54; Lote 35 com valor unitário de R$ 79,00; Lote 51 com 
valor unitário de R$ 102,00; Lote 57 com valor unitário de R$ 95,33; Lote 58 
com valor unitário de R$ 9,66; Lote 59 com valor unitário de R$ 263,00; Lote 60 
com valor unitário de R$ 66,95; Lote 61 com valor unitário de R$ 23,20; Lote 62 
com valor unitário de R$ 65,43; Lote 68 com valor unitário de R$ 190,50; Lote 
72 com valor unitário de R$ 124,50; Lote 77 com valor unitário de R$ 29,89; 
Lote 78 com valor unitário de R$ 73,00; Lote 85 com valor unitário de R$ 89,00; 
Lote 87 com valor unitário de R$ 61,12; Lote 89 com valor unitário de R$ 14,99; 
Lote 102 com valor unitário de R$ 90,38; Lote 135 com valor unitário de R$ 
372,00; Lote 141 com valor unitário de R$ 150,66; Lote 142 com valor unitário 
de R$ 400,00; Lote 143 com valor unitário de R$ 16,18; Lote 157 com valor 
unitário de R$ 98,20; Lote 166 com valor unitário de R$ 299,99; Lote 176 com 
valor unitário de R$ 60,99; Lote 179 com valor unitário de R$ 100,00; Lote 192 
com valor unitário de R$ 151,50, totalizando o valor de R$ 14.889,18 (Quatorze 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos); e WZ UNIÃO 
AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELI - EPP, CNPJ Nº 08.772.301/0001-45 
vencedora do lote: Lote 168 com valor unitário de R$ 4,11; Lote 169 com valor 
unitário de R$ 5,16; Lote 170 com valor unitário de R$ 2,66; Lote 186 com valor 
unitário de R$ 12,89; Lote 211 com valor unitário de R$ 4,50; Lote 213 com 
valor unitário de R$ 6,13; Lote 214 com valor unitário de R$ 5,98, totalizando o 
valor de R$ 713,27 (Setecentos e treze reais e vinte e sete centavos); e 
COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA - ME, CNPJ Nº 11.055.272/0001-
05 vencedora do lote: Lote 73 com valor unitário de R$ 5,00; Lote 161 com 
valor unitário de R$ 6,66, totalizando o valor de R$ 64,96 (Sessenta e quatro 
reais e noventa e seis centavos); e LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME, CNPJ Nº 13.628.137/0001-37 vencedora do lote: Lote 01 com valor 
unitário de R$ 132,35; Lote 83 com valor unitário de R$ 210,00; Lote 84 com 
valor unitário de R$ 210,00; Lote 152 com valor unitário de R$ 155,00, 
totalizando o valor de R$ 8.209,95 (Oito mil, duzentos e nove reais e noventa e 
cinco centavos); e PVH COMERCIO DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - EPP, 
CNPJ Nº 18.173.080/0001-42 vencedora do lote: Lote 03 com valor unitário de 
R$ 94,41; Lote 04 com valor unitário de R$ 9,93; Lote 05 com valor unitário de 
R$ 66,10; Lote 06 com valor unitário de R$ 64,29; Lote 12 com valor unitário de 
R$ 2,99; Lote 13 com valor unitário de R$ 0,65; Lote 17 com valor unitário de 
R$ 3,22, totalizando o valor de R$ 1.950,75 (Hum mil, novecentos e cinquenta 
reais e setenta e cinco centavos); e EDER JOSE SEGER - ME, CNPJ Nº 
19.124.016/0001-34 vencedora do lote: Lote 70 com valor unitário de R$ 45,00; 
Lote 138 com valor unitário de R$ 105,75; Lote 150 com valor unitário de R$ 
176,25, totalizando o valor de R$ 1.218,00 (Hum mil, duzentos e dezoito reais); 
e LEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ Nº 24.935.938/0001-61 
vencedora do lote: Lote 171 com valor unitário de R$ 252,50; Lote 172 com 
valor unitário de R$ 109,00, totalizando o valor de R$ 723,00 (Setecentos e vinte 
e três reais). Lotes Fracassados: 36, 38, 41, 42, 45, 52, 53, 64, 71, 76, 96, 98, 
99, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 128, 132, 134, 140, 147, 148, 155, 158, 
173, 174, 182, 184, 185, 190, 194, 209 e 212. Lotes Desertos: 8, 29, 39, 40, 54, 
118, 151, 167 e 207. Valor total da Licitação R$ 70.268,38 (Setenta mil, 
duzentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos). Porto Velho/RO, 
11 de Abril de 2017.  

FRANCISCO MENDE DE SÁ B. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

EMATER/RO
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CMR

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Presidente da Companhia de Mineração de Rondônia S/A, 
JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO, no uso de suas atribuições, que lhe 
são conferidas por lei, considerando os dispostos nos autos do processo, bem 
como, Parecer Jurídico de fl s. 310 a 313, onde atesta que foram cumpridas 
as exigências legais, tona público para conhecimento dos interessados, 
a HOMOLOGAÇÃO da Contratação de pessoa física ou jurídica para a 
prestação de serviços técnicos profi ssionais de AUDITORIA INDEPENDENTE 
- EXERCÍCIO 2016, que devem ser realizados de acordo com as normas de 
auditoria aplicáveis, com emissão de pareceres e/ou relatórios, para atender 
a Companhia de Mineração de Rondônia S/A – CMR, no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. 135/2016/CMR, referente ao certame licitatório do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 707/2016/SUPEL/RO, base na Lei n°. 8.666/93 e 
Lei nº 10.520/02, em favor da empresa, a saber: AGUIAR FERES AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S – CNPJ Nº 05.152.318/0001-01 – VALOR DE R$ 
12.999,99 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 
centavos).

Determino, portanto, a PUBLICAÇÃO do presente termo para que surta seus 
efeitos legais.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

Jonassi Antônio Benha Dalmásio
Diretor Presidente da CMR

Matrícula: 1010148

TERMO  DE  APROVAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 015/CI/CMR/2017, 
fl s. 13/14, do Processo Administrativo nº 158/2016, APROVA E HOMOLOGA a 
prestação de contas apresentadas pelos tomadores Jonatas Rodrigo de Souza, 
no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente concessão de diárias, 
motivo pelo qual encaminha o presente Termo para publicação, determinando 
o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa n.º  
04/CMR/2015.
 

 Porto Velho, 10 de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 017/CI/CMR/2017, 
fl s. 26/27, do Processo Administrativo nº 170/2016, APROVA E HOMOLOGA 
a prestação de contas apresentadas pelos tomadores Jonassi Antônio Benha 
Dalmásio, no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) e José Pierre 
Matias, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e José Viana de Siqueira, no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente concessão de diárias, motivo 
pelo qual encaminha o presente Termo para publicação, determinando o 
arquivamento dos autos, nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa n.º  
04/CMR/2015.

       Porto Velho, 10 de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

TERMO DE APROVAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 018/CI/CMR/2017,  
fl s. 26/27, do Processo Administrativo nº 182/2016, APROVA E HOMOLOGA 

a prestação de contas apresentadas pelos tomadores Jonassi Antônio Benha 
Dalmásio, no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) e José 
Viana de Siqueira, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente 
concessão de diárias, motivo pelo qual encaminha o presente Termo para 
publicação, determinando o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 27 
da Instrução Normativa n.º  04/CMR/2015.

  Porto Velho, 17 de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

TERMO DE APROVAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 019/CI/CMR/2017,  
fl s. 46/47, do Processo Administrativo nº 184/2016, APROVA E HOMOLOGA a 
prestação de contas apresentadas pelos tomadores Jonatas Rodrigo de Souza, 
no valor de R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) e José Viana de Siqueira, no 
valor  de R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais), referente concessão de diárias,  
motivo pelo qual encaminha o presente Termo para publicação, determinando 
o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa n.º  
04/CMR/2015.

 Porto Velho, 17  de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

TERMO DE APROVAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 020/CI/CMR/2017,  
fl s. 26/27, do Processo Administrativo nº 001/2017, APROVA E HOMOLOGA 
as prestações de contas apresentadas pelos tomadores Maria Barbosa, no 
valor  de R$ 300,00 (trezentos reais), Jonatas Rodrigo de Souza, no valor de R$ 
420,00 (quatrocentos e vinte reais) e  José Viana de Siqueira, no valor  de R$ 
180,00 (cento e oitenta reais), referente concessão de diárias,  motivo pelo qual 
encaminha o presente Termo para publicação, determinando o arquivamento 
dos autos, nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa n.º  04/CMR/2015.

 Porto Velho, 27  de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

TERMO  DE  APROVAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 022/CI/CMR/2017, 
fl s. 11/12, do Processo Administrativo nº 017/2017, APROVA E HOMOLOGA a 
prestação de contas apresentadas pelo tomador Jonatas Rodrigo de Souza, 
no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referente concessão 
de diárias, motivo pelo qual encaminha o presente Termo para publicação, 
determinando o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 27 da Instrução 
Normativa n.º  04/CMR/2015.
 

 Porto Velho, 27 de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

TERMO DE APROVAÇÃO  E  HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 023/CI/CMR/2017,  
fl s. 11/12, do Processo Administrativo nº 019/2017, APROVA E HOMOLOGA 
a prestação de contas apresentada pelos tomador  Jonassi Antônio Benha 
Dalmásio, no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), referente 
concessão de diárias, motivo pelo qual encaminha o presente Termo para 
publicação, determinando o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 27 
da Instrução Normativa n.º  04/CMR/2015.
 

 Porto Velho, 27 de março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR
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TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, no uso 
de suas atribuições, considerando os termos do Parecer n. 021/CI/CMR/2017, 
fl s. 18/19, do Processo Administrativo nº 016/2017, APROVA E HOMOLOGA as 
prestações de contas apresentadas pelos tomadores Jonassi Antônio Benha 
Dalmásio, no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) e José 
Pierre Matias, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente concessão de 
diárias, nos termos da Instrução Normativa nº 04/CMR/2015 motivo pelo qual 
encaminha o presente Termo para publicação, determinando o arquivamento 
dos autos, nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa n.º  04/CMR/2015.

       Porto Velho, 27 de Março de 2017.

JONASSI ANTÔNIO BENHA DALMÁSIO 
Diretor Presidente/CMR

SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, torna 
público a quem possa interessar, segundo os Termos do artigo 25, combinado 
com o art. 13, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo 
Administrativo nº 01.1801.00988-0000/2017, que foi considerada inexigível a 
licitação objetivando curso de capacitação & aperfeiçoamento “As novas regras 
sobre Tomada de Contas Especial providências administrativas, instauração, 
apuração e responsabilidade”, visando atender as necessidades da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, no valor total de R$ 
5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), conforme parecer técnico nº 012/2017 
– COPAF/SEDAM, acostado as fl s.31/36 dos autos supramencionado. Porto 
Velho/RO, 04 de abril de 2017. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a despesa no valor  total de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e 
oitenta reais), conforme disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Porto 
Velho/RO, 04 de abril de 2017.

Francisco de Sales Oliveira dos Santos
Secretario Adjunto de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGEM

AVISO DE ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
250/2016 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2016 

    
O Diretor Geral Adjunto do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura 
e Serviços Públicos – DER, no uso de suas atribuições legais torna público aos 
interessados, que como “carona” ADERIU A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 250/2016 RESULTANTE AO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº. 052/2016 do 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA – 
DETRAN/RO cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de manutenção predial corretiva (reparos em geral) com fornecimento 
de materiais, amparado pelo art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013, que 
regulamenta o § 2º do sistema de registro de preços, previsto no art. 15 inciso 
II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme documentos que instruem 
o Processo Administrativo n° 01.1420.00275-01/2017, foi HOMOLOGADO com 
base nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93, em favor da 
empresa SOUZA & AGUIAR PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA, vencedora 
dos itens 001, 004, 005, 006, 012, 015, 017, 021, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 
041, 046, 047, 094, 095, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 132, 
139, 140, 142, 143, 144, 149, 150, 165, 166, 169, 170, 171, 180, 181, 182, 186, 
187, 190, 193, 194, 217, 218, 239 no valor total de R$ 200.720,27 (Duzentos mil 
setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos). Porto Velho, (RO). Publique-se 
no Diário Ofi cial do Estado a contar do dia 07 de Abril de 2017.

LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO
Diretor Geral Adjunto – DER/RO 

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO, localizado 
a Av. Farquar com Rua Pio XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito 
no CGC/MF, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, junto a Secretaria do Estado de 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), do processo 1801/2868/2014 referente 
à obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ e drenagem com recursos do 
BNDES, em vias urbanas, com extensão total de 5.694,70 metros – Lote 06 – 
no município de Ariquemes – RO.

Luiz Carlos de Souza Pinto
Diretor Geral-Adjunto DER-RO

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO, localizado 
a Av. Farquar com Rua Pio XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito 
no CGC/MF, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, junto a Secretaria do Estado de 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), do processo 1801/1506/2014 referente 
à obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ e drenagem com recursos do 
BNDES, em vias urbanas, com extensão total de 6.050,00 metros, no município 
de Santa Luzia do Oeste – RO.

Luiz Carlos de Souza Pinto
Diretor Geral-Adjunto DER-RO

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO, localizado 
a Av. Farquar com Rua Pio XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito 
no CGC/MF, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, junto a Secretaria do Estado de 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), do processo 1801/1540/2013 referente à 
obra de Pavimentação asfáltica em TSD, drenagem pluvial e limpa rodas, com 
recursos do BNDES, em vias urbanas, com extensão total de 8.060,00 metros, 
no município de Ji-Paraná – RO.

Luiz Carlos de Souza Pinto
Diretor Geral-Adjunto DER-RO

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO, localizado 
a Av. Farquar com Rua Pio XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito 
no CGC/MF, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, junto a Secretaria do Estado de 
Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), do processo 1801/1528/2012 referente à 
obra de Execução de base e drenagem pluvial, com extensão total de 45.609,40 
metros e execução de 91.000,00m de meio fi o (MFC-09), com recursos do 
BNDES, localizada nas vias urbanas, no município de Guajará-mirim – RO.

Luiz Carlos de Souza Pinto
Diretor Geral-Adjunto DER-RO

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO, localizado 
a Av. Farquar com Rua Pio XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito 
no CGC/MF, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando 
a LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP), junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMA), do processo 16.01303.00.2016 referente à obra de 
Construção e Instalação de Usina de Asfalto CBUQ, no Distrito Industrial, km 17, 
às margens da BR 364, sentido Porto Velho/Candeias do Jamari, Lotes 05/06, 
quadra 01, tamanho 64.426,00 m², no município de Porto Velho – RO.

Luiz Carlos de Souza Pinto
Diretor Geral-Adjunto DER-RO



DOE N. 70 Porto Velho, 13.04.2017 57

A V I S O

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO, localizado 
a Av. Farquar com Rua Pio XII s/nº – Pedrinhas - Porto Velho – RO, inscrito 
no CGC/MF, sob o nº 04.285.920/0001-54, torna público que está solicitando a 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, junto à Secretaria do Estado 
de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), referente à Construção de um bueiro 
triplo celular de concreto – BTCC medindo 93,00 m x 3,00m0 com extensão total 
de 12,00 metros, localizado na Linha 634, km 6,3 sobre o rio Barro Vermelho, 
no município de Jaru - RO.

Luiz Carlos de Souza Pinto
Diretor Geral-Adjunto DER-RO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO INTERIOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/CPL/2017

Com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, e conforme o 
que consta do Processo nº 4-12/2017, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/CPL/2017, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é a Formação de Registro de Preço para Futura e Eventual 
Aquisição de Combustível, com abastecimento em um raio de 50 km 
da Sede da Prefeitura do Município de Vale do Paraíso, para atender as 
necessidades das Secretarias desta Prefeitura Municipal, de acordo com 
as condições, especifi cações, quantitativos e locais de entrega relacionados no 
Termo de Referência e ADJUDICO o objeto licitado em favor de:
- ELVIS DIAS DE SOUZA - ME, CNPJ 13.436.844/0001-21, no valor de R$ 
84.067,40 (Oitenta e Quatro Mil Sessenta e Sete Reais e Quarenta Centavos).
- JAPONESA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 07.188.368/0001-
55, no valor de R$ 637.760,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Mil e Setecentos e 
Sessenta Reais).

Vale do Paraíso - RO, 12 de Abril de 2017.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO

Terceiro Aditamento Contratual de 2017
Referente ao Contrato nº 019/2016
Celebração: 29.03.2017

Partes: Município de Nova União – RO e a empresa F. R. BATISTA – ME.
Objeto:  Aditivar o Contrato nº. 019/2016, referente a contratação de empresa 
para execução de serviços da “Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta”, 
tem o presente ADITAMENTO por objetivo a prorrogação do prazo por mais 33 
(trinta e três) dias.
Interveniente: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 
Serão observadas quanto à execução do presente ADITAMENTO, os termos do 
contrato n.º 019/2016, que compõe o Processo nº. 624-1/2016.

Luiz Gomes Furtado
     Prefeito      

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Comissão de Pregão Eletrônico

Portaria nº 024/GP/2017

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, por intermédio de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurado 
LICITAÇÃO sob a modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo, 
“Menor Preço Por ITEM”, nos termos do disposto na LC nº 123/2006, em 
especial a LC nº 147/2014 e no que couber o Decreto Federal n.º 8.538/2015 
Lei Federal nº 10.520/2002 Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005. 

Decretos Municipais nº 5.221/GP/2008, 7.892/2013 e 9.323/2016, aplicando-
se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações 
subsequentes. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/PMJ-SRP/SEMSAU/2017

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de 
Jaru, considerando falha no sistema do Portal de Compras Públicas, comunica 
aos interessados no edital supracitado, a ALTERÇÃO dos seguintes itens:

Onde se lê:

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS:
Cadastro de Propostas Iniciais: 10/04/2017, com início às 15hs00min.
Fim do Cadastro de Propostas: 14hs59min, do dia 20/04/2017.
Abertura de Propostas Iniciais: 20/04/2017, com início às 15hs00min.
Início do Pregão:   20/04/2017, com início às 15hs10min.

Leia-se:

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS:
Cadastro de Propostas Iniciais: 11/04/2017, com início às 15hs00min.
Fim do Cadastro de Propostas: 14hs59min, do dia 25/04/2017.
Abertura de Propostas Iniciais: 25/04/2017, com início às 15hs00min.
Início do Pregão:   25/04/2017, com início às 15hs10min.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Jaru, terça-feira, 11 de abril de 2017.

Hiago Lisboa Carvalho
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Comissão de Pregão

Portaria nº 024/GP/2017

AVISO DE LICITAÇÃO

ATENÇÃO: Licitação com cota de participação de Micro Empresa (ME), 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), Micro Empreendedor Individual (MEI), com 
cotas EXCLUSIVAS (itens até R$ 80.000,00), cotas no LIMITE de 25% do total 
do item, e participação LIVRE, nos termos da LC nº 147/2006 e suas alterações 
posteriores, bem como o DECRETO MUNICIPAL Nº 9.323/GP2016.

COTA EXCLUSIVA” – Itens nº 01 ao 07 e do 11 ao 18, cujos preços estimados 
globais encontram-se no limite de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (art. 6º, 
Decreto Municipal nº 9.323/GP/2016).

COTA PRINCIPAL” – Item(ns) nº 06 e 08 ao 10 com cota de 75% (setenta e 
cinco por cento) do referido montante do objeto está aberto para a participação 
de todos os interessados que militem no ramo de atividade referente ao objeto 
licitado. 

COTA RESERVADA” - Fica reservado Itens nº 06 e 08 ao 10 com cota de 25% 
(vinte e cinco por cento) do referido montante do objeto para os Empreendedores 
Individuais, as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, 
remanescentes passam a ser, para fi ns da licitação no sistema itens nº 19 e 20 
ao 22, respectivamente, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante. 
(art. 8º, Decreto Municipal nº 9.323/GP/2016).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/PMJ/SRP/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, por intermédio de sua Pregoeira, 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos 
do disposto na LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014 e no que couber o 
Decreto Federal n.º 8.538/2015, Lei Federal nº 10.520/2002 Decretos Federais 
nº 3.555/2000 e5.450/2005. Decretos Municipais nº 5.221/GP/2008, 7.892/
GP/2013 e 9.323/GP/2016, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/1993 com suas alterações subsequentes.  
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Públicos. Processos nº 0548/2017. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 
eventual e futura aquisição de MADEIRAS SERRADAS (pranchas, quadrados, 
vigas) e COMPENSADOS, conforme solicitação da SEMOSP. Valor estimado: 
R$ 1.476.665,00. Tipo de Licitação: Menor Preço Por ITEM. Conforme termo 
de referência e anexos do Edital. Data para cadastro de propostas: 13/04/2017, 
a partir das 09h00min, fi nalizando às 08h59min do dia 27/04/2017. Início da 
Sessão Pública: 27 de Abril de 2017, às 09h10min (horário de Brasília). 
Local da disputa virtual: LICITANET, acessível em: www.licitanet.com.br. 
A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no referido 
site ou no site institucional do órgão: www.jaru.ro.gov.br, link “editais”. 
Informações Complementares na Comissão Permanente de Licitações, sito 
a Rua Raimundo Cantanhede, nº 1080, Setor 02, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min,11h30min, e das 13h30min, ás 17h30min, exceto feriado. 
CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail cpl@jaru.ro.gov.br.

Em, 12 de abril de 2017.

Ivanilda Lucas de Andrade
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, por intermédio de sua Pregoeira, 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurado 
LICITAÇÃO sob a modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA do tipo, 
“Menor Preço Por ITEM”, nos termos do disposto na LC nº 123/2006, em especial 
a LC nº 147/2014 e no que couber o Decreto Federal n.º 8.538/2015 Lei Federal 
nº 10.520/2002 Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005. Decretos 
Municipais nº 5.221/GP/2008 e 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações subsequentes. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/PMJ-SEMSAU/2017
EXCLUSIVO ME / EPP / MEI

 
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1-1022/PMJ-
SEMSAU/2017. Objeto:  Aquisição de MARMITEX, X-SALADAS, ÁGUA 
MINERAL E REFRIGERANTES, conforme termo de referência e anexos do 
Edital. Valor estimado de R$ 17.585,20, EXCLUSIVO para participação de 
ME/EPP/MEI, ou equiparada. Data para cadastro de propostas: 13/04/2017, 
a partir das 10h00min, fi nalizando às 09h59min do dia 27/04/2017. Início da 
Sessão Pública: 27 de Abril de 2017 às 10h10min (horário de Brasília). Local 
da disputa virtual: www.bnc.org.br. A retirada do Edital completo poderá ser 
efetuada gratuitamente no referido site ou no site institucional do órgão: www.
jaru.ro.gov.br. Informações Complementares na Comissão Permanente de 
Licitações, sito a Rua Raimundo Cantanhede, nº 1080, Setor 02, de segunda 
a sexta-feira, das 07h30min, às 11h30 e das 13h30min, às 17h30min, exceto 
feriado. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail cpl@jaru.ro.gov.br.

Em, 12 de abril de 2017.

Hiago Lisboa Carvalho
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM-RO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2017 

PROCESSO N° 018/2017

A Prefeitura do Município de Cujubim por meio de seu Pregoeiro nomeado pelo 
Decreto nº 078/2017 de 13 de Março de 2017 através das atribuições legais que 
lhe são conferidos torna pública, a licitação denominada Pregão Eletrônico n.º 
007/2017, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO HIGIENE LIMPEZA (PÁ 
PARA LIXO, RODO PLÁSTICO, SACO PARA LIXO, COPO DE DESCARTÁVEL 
ETC.), com valor estimado de R$ 261.977,00 (Duzentos e Sessenta e Um 
Mil e Novecentos e Setenta e Sete reais), para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de CUJUBIM-RO; pelo período de 12 (doze) meses.
Torna público ainda para o conhecimento dos interessados que na data e horário 
abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA Nº. 007/17, tipo MENOR VALOR POR ITEM, na forma da Lei nº. 
10.520/02 e subsidiariamente as legislações aplicáveis, conforme edital e seus 
anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cujubim. 
Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 13/04/2017 até 
às 08h00min. do dia 27/04/2017. Início da Sessão Pública virtual será às 

9h00min do dia 27/04/2017 (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão 
está disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br e Portal da 
Prefeitura www.cujubim.ro.gov.br. Informações na Sala da CPL na sede da 
Prefeitura Municipal de Cujubim, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 
13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 9.8413 
9156 e-mail: cpl@cujubim.ro.gov.br 

Cujubim (RO), 12 de Abril de 2017.

EDER FERNANDO S PASTER
PREGOEIRO - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 77/2017. PREGÃO FORMA 
ELETRÔNICA N. 209/2016. PROCESSO ADM. N. 5626/GLOBAL/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÕES DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAST. PRAZO DE 
VALIDADE: 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: H.S.R. COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI –EPP. CNPJ sob n. 26.898.405/0001-82. ITENS E 
VALORES REGISTRADOS: 1-R$ 55,00; 3- R$20,00; 4- R$4,00; 5- R$ 2,00; 
6- R$4,00. Valor Total: R$ 125.000,00. Obs.: A íntegra da Ata de Registro de 
Preços n. 77/2017 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.
ro.gov.br. Cacoal-RO, 12 de Abril de 2017.
SHEILA DA SILVA AZEVEDO CAMINHA. Coord. de Registro de Preços/SUPEL 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 78/2017. PREGÃO FORMA 
ELETRÔNICA N. 209/2016. PROCESSO ADM. N. 5626/GLOBAL/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES 
DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAST. PRAZO DE VALIDADE: 12 
(doze) meses.  EMPRESA DETENTORA: J. V. COSTA & CIA LTDA -ME
CNPJ sob n. 84.576.602/0001-81. ITENS E VALORES REGISTRADOS: 2-R$ 
96,00. Valor Total: R$ 57.600,00. Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços 
n. 78/2017 poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.
br. Cacoal-RO, 12 de Abril de 2017. SHEILA DA SILVA AZEVEDO CAMINHA. 
Coord. de Registro de Preços/SUPEL 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 79/2017. PREGÃO FORMA 
ELETRÔNICA N. 209/2016. PROCESSO ADM. N. 5626/GLOBAL/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES 
DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAST. PRAZO DE VALIDADE: 12 
(doze) meses. EMPRESA DETENTORA: MBR FERNANDES –EPP. CNPJ sob 
n. 16.845.253/0001-04. ITENS E VALORES REGISTRADOS: 7-R$ 95,99. Valor 
Total: R$ 19.198,00. Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n. 79/2017 
poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br. Cacoal-
RO, 12 de Abril de 2017. SHEILA DA SILVA AZEVEDO CAMINHA. Coord. de 
Registro de Preços/SUPEL 

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 
273/2016 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO 
DE RONDÔNIA. PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 95/2016 decorrente do 
Processo Administrativo de origem n. 2601.00133-000-2015. PROCESSO PMC: 
81/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SCANNER, para 
atender a Procuradoria Geral do Município mediante adesão à Ata de Registro 
de Preços n. 95/2016 -  SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES DO 
ESTADO DE RONDÔNIA . EMPRESA DETENTORA: 4U DIGITAL COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP. CNPJ 21.982.891/0001-07. ITENS E VALORES 
REGISTRADOS NA ATA: Item: 1, Valor Unitário: R$ 2.000,00. Quantitativo 
da Adesão: 3. Valor Total: R$ 6.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 22 DO 
DECRETO FEDERAL 7892/2013, ART.15 e 25 CAPUT DA 8.666/93. Obs.: A 
íntegra do 1º Termo de Adesão à Ata n. 273/2016 da SUPERINTENDÊNCIA 
ESTADUAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA, poderá ser obtida 
no site www.cacoal.ro.gov.br. Cacoal-RO, 29 de Março de 2017. GLAUCIONE 
MARIA RODRIGUES NERI. PREFEITA 



DOE N. 70 Porto Velho, 13.04.2017 59

PORTARIA Nº 13 DE 10 DE ABRIL  DE 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA – CRMV-RO, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Federal Nº. 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada 
pelo Decreto Nº. 64.704, de 17 de junho de 1.969.

Considerando o Art. 11, alínea “i” do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução CFMV nº. 591, de 26 de junho de 1992;

Considerando Resolução CRMV-RO Nº 13/2017.

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a funcionária Mª Izabel Lavoyer, ocupante do cargo 
Contadora,  para exercer a função gratifi cada de Assessor da Presidência 1.

Art. 2º - O valor pago a função gratifi cada não se incorpora ao salário do 
cargo efetivo, tão pouco adere ao contrato de trabalho da funcionária o qual 
deixará de fazer jus quando houver exoneração da função. 

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

Dê-se ciência a servidora designada.Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO aos dez  dias do mês de abril de 
dois mil e dezessete.

Méd. Vet. JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente

CRMV-RO 0371

PORTARIA Nº 14 DE 10 DE ABRIL  DE 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA – CRMV-RO, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Federal Nº. 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada 
pelo Decreto Nº. 64.704, de 17 de junho de 1.969.

Considerando o Art. 11, alínea “i” do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução CFMV nº. 591, de 26 de junho de 1992;

Considerando Resolução CRMV-RO Nº 13/2017.

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a funcionária Ana Glória Silva Sena, ocupante do cargo 
Assistente Administrativa, para exercer a função gratifi cada de Assessor da 
Presidência 2.

Art. 2º - O valor pago a função gratifi cada não se incorpora ao salário do 
cargo efetivo, tão pouco adere ao contrato de trabalho da funcionária o qual 
deixará de fazer jus quando houver exoneração da função. 

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

Dê-se ciência a servidora designada.Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO aos dez  dias do mês de abril de 

dois mil e dezessete.

Méd. Vet. JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente

CRMV-RO 0371

PORTARIA Nº 15 DE 10 DE ABRIL  DE 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA – CRMV-RO, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Federal Nº. 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada 
pelo Decreto Nº. 64.704, de 17 de junho de 1.969.

Considerando o Art. 11, alínea “i” do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução CFMV nº. 591, de 26 de junho de 1992;

Considerando Resolução CRMV-RO Nº 13/2017.

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a funcionária Daniele Nascimento da Silva , ocupante do 
cargo de auxiliar administrativo , para exercer a função gratifi cada de Líder da 
Seção Administrativa.

Art. 2º - O valor pago a função gratifi cada não se incorpora ao salario do 
cargo efetivo, tão pouco adere ao contrato de trabalho do funcionário o qual 
deixará de fazer jus quando houver exoneração da função. 

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

Dê-se ciência a servidora designada.Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO aos dez  dias do mês de abril de 

dois mil e dezessete.

Méd. Vet. JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente

CRMV-RO 0371

PORTARIA Nº 16 DE 10 DE ABRIL  DE 2017.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA – CRMV-RO, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Federal Nº. 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada 
pelo Decreto Nº. 64.704, de 17 de junho de 1.969.

Considerando o Art. 11, alínea “i” do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução CFMV nº. 591, de 26 de junho de 1992;

Considerando Resolução CRMV-RO Nº 13/2017.

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o funcionário Eraldo Isita Sarco Junior, ocupante do cargo 
de auxiliar de serviços gerais, para exercer a função gratifi cada de Assistente 
de Suporte Administrativo.

Art. 2º - O valor pago a função gratifi cada não se incorpora ao salario do 
cargo efetivo, tão pouco adere ao contrato de trabalho do funcionário o qual 
deixará de fazer jus quando houver exoneração da função. 

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

Dê-se ciência ao servidor designado.Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, em Porto Velho/RO aos dez  dias do mês de abril de 

dois mil e dezessete.

Méd. Vet. JULIO CESAR ROCHA PERES
Presidente

CRMV-RO 0371

CAMARAS MUNICIPAIS DO INTERIOR

INEDITORIAIS

CAMARA MUNICIPAL  JI-PARANÁ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÂO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  01/CPL/CMJP/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/CMJP/17

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio do seu Presidente 
torna público para conhecimento dos interessados que foi realizado PREGÃO 
PRESENCIAL cujo objeto é a contratação de empresa para prestação dos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, do 
sistema de climatização do prédio da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Estado 
de Rondônia.  Homologando e adjudicando à licitação a empresa: Gabrielle 
Assis de Barros – Master Frio, inscrita no CNPJ sob N° 27.010.154/0001-10 no 
valor estimado de R$ 35.500,00   (Trinta e cinco mil e quinhentos reais )
Tudo conforme o descrito no processo Administrativo 007/CMJP/17

Ji-Paraná, 13 de abril de 2017.
Afonso A. Cândido

Presidente da CMJP
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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 f indo em 31 de dezembro de 2016. 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

A Centrais Elétricas de Rondonia S.A.- CERON é uma companhia de capital
fechado, que tem como única acionista a Eletrobras. Em 22 de julho de 2016,
na 165ª Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Eletrobrás decidi-
ram não aprovar a prorrogação das concessões das distribuidoras de ener-
gia nas quais é acionista, dentre elas a CERON.

Em 26 de julho de 2016, o Ministério de Minas e Energia – MME, mediante
Portaria Nº 388/2016, definiu os termos e condições para a Prestação do
Serviço Público por órgão ou entidade da administração pública federal, esta-
belecendo que a Geração Operacional de Caixa deve assegurar os investi-
mentos em quantidade suficiente para reposição de ativos e o pagamento dos
juros da dívida, além da manutenção da adimplência setorial.

Em 03 de agosto de 2016, o MME, por meio da Portaria Nº 422/2016, designou
a CERON como responsável pela prestação do serviço público de distribuição
de energia elétrica no estado de Rondônia, com vistas a garantir a continuida-
de do serviço até 31/12/2017 ou até a assunção de novo concessionário, o
que ocorrer primeiro. Os termos e condições da prestação de serviços foram
estabelecidos após a Audiência Pública n° 063/2016 no período de 15 de
setembro a 15 de outubro de 2016, que resultou na publicação da Resolução
Normativa n.º 748 de 29 de novembro de 2016. A mesma trouxe em seu
arcabouço as orientações para a elaboração do Plano de Prestação Temporá-
ria dos serviços de distribuição, definindo as metas para melhoria da qualida-
de, em termos de Duração Equivalente de Interrupção por Cliente - DEC e
Frequência Equivalente de Interrupção por Cliente – FEC, redução de perdas
de energia e redução de custos operacionais, reforçado com a publicação da,
como resultado final da Audiência Pública, a saber:

a) redução de 8,5% no DEC e de 13,5% no FEC, até dezembro de 2017,
em relação aos valores das respectivas médias dos meses de julho
de 2015 a junho de 2016;

b) redução do patamar de perda total sobre a energia injetada, observada
em 2015 de 27,77% para 24,62% ao final de 2017;

c) redução > ou = 5% no parâmetro “PMSO de Referência Ajustado sem
Provisões” com relação ao valor registrado em 2015.

No ambiente econômico-financeiro, a Companhia apurou prejuízo em suas
operações no encerramento do exercício de 2016 no montante de R$ 835,3
milhões, aumentando o prejuízo acumulado para R$ 2.617,2 milhões. Os prin-
cipais efeitos que ocasionaram este resultado apresentaremos com maior
detalhamento no tópico Desempenho Econômico e Financeiro deste relatório
além das Notas Explicativas publicadas em conjunto deste Relatório de Admi-
nistração.

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 investi-
mentos em religadores de linha; aplicação da comunicação por dados na
execução dos serviços e melhoria nos canais de atendimento.  Essas práti-
cas contribuíram para a empresa ser reconhecida mais uma vez como “Em-
presa Amiga da Criança”, mantendo o Selo Abrinq pelos compromis-
sos 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 quarto ano consecutivo, a certificação do Instituto Internacio-
nal de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes – INPRA, e
do PROCERT – Programa de Compromisso com a Gestão Socioambiental Res-
ponsável, lhe garantindo o “Selo Verde Chico Mendes”

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

 31 de Dezembro de 2016 e

relatório dos auditores independentes.
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Destacamos ainda, que, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Índice Aneel
de Satisfação do Consumidor (IASC) da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), por estar entre as seis distribuidoras do Brasil que mais cresceram
em satisfação na opinião do cliente.

AMBIENTE ECONÔMICO DA ÁREA DE CONCESSÃO

CENÁRIOS ECONÔMICOS E PERSPECTIVAS

Rondônia é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado na
região Norte e tem como limites os estados do Mato Grosso a leste, Amazonas
a norte, Acre a oeste e a República da Bolívia a oeste e sul. O estado possui
52 municípios e ocupa uma área de 237 590,547 km², equivalente ao território
da Romênia e quase cinco vezes maior que a Croácia. Sua capital e município
mais populoso é Porto Velho, banhada pelo rio Madeira.

O estado é o terceiro mais rico da Região Norte, responsável por 11% do PIB
da região e sua economia tem como principais atividades a agricultura, a
pecuária, a indústria alimentícia e o extrativismo vegetal e mineral. O rendi-
mento médio é inferior à média nacional, mas, em termos de distribuição de
renda é menos desigual do que a média da região Norte e do que a média do
Brasil.

Com uma média de crescimento de 5,3% ao ano, Rondônia encontra-se na 9ª
posição entre os dez Estados da federação que mais cresceram nos últimos
6 anos. É importante observar que este crescimento foi de maneira linear
equilibrando todos os setores produtivos, de acordo com os números apre-
sentados pelo IBGE.

O atual cenário político e econômico brasileiro traz novos desafios para
Rondônia, que precisa de estratégias integradas e inovadoras para assegu-
rar a manutenção das vitórias já alcançadas, atender novas demandas da
sociedade e continuar sua trajetória de desenvolvimento.

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

-  Dados Econômicos

· Agricultura

O ranking da safra de grãos 2016 praticamente não alterou se compararmos
ao ano de 2015. Na região norte, Rondônia permaneceu como o 1º produtor de
café, 2º na produção de feijão, milho e cacau, 3º maior produtor de arroz e
soja, 4º em mandioca e na produção de banana caiu para 5º lugar. Em compa-
ração com outros estados do Brasil, Rondônia se destaca como o 4º maior
produtor de cacau, 5° na produção de café, 7º produtor de arroz. Já a mandi-
oca, milho, soja, feijão e banana ocuparam a 11ª, 12ª, 13ª, 15ª e 19ª colocação
respectivamente. A tabela a seguir demonstra a safra produzida em tonela-
das, com taxa de crescimento significativa em 2016, mesmo com reflexos da
crise:

Principais culturas do Estado de Rondônia

· Pecuária

Rondônia é o oitavo maior produtor de carne bovina do país representando
47% das vendas totais e o 5º maior exportador de carne no Brasil. Juntamente
com a soja, o gado de corte representa 90% de tudo o que é exportado pelo
Estado. Rondônia tem como grandes parceiros comerciais países como
Venezuela, Rússia, Hong Kong, Irã, Palestina e Israel, e espera em breve
poder embarcar carne bovina in natura aos Estados Unidos. No primeiro se-
mestre de 2016, frigoríficos com unidades no Estado geraram receitas de US$
220 milhões com a exportação. ( Fonte: Getec/Ditep/Emater-RO)

Atualmente o Estado conta com um rebanho de mais de 13 milhões de cabe-
ças de bovinos e bubalinos, sendo cerca de 9,1 milhões de corte e 3,6 milhões
de rebanho de leite, conforme quadro a seguir:

Rebanho total existente -  variação % entre os rebanhos

Total Corte/Total Leite/Total Bubalinos/Total
Existente Corte Leite   Bubalinos (%) (%) (%)

2012 11.832.055 8.520.405 3.305.820 5.830 72,01 27,94 0,05
2013 12.287.015 8.562.760 3.718.186 6.069 69,69 30,26 0,05
2014 12.750.619 8.940.683 3.803.657 6.279 70,12 29,83 0,05
2015 13.397.970 9.685.113 3.706.705 6.152 72,29 27,67 0,05
2016 13.196.269 9.591.466 3.598.540 6.263 72,68 27,27 0,05
Fonte: IDARON/SEAGRI
Ano: 2016 Dados relativos a 40ª Etapa de Vacinação contra Febre Aftosa, realizada no período de 15/04/16 a 15/05/16.

Ano
 Rebanho (cab) Variação entre os Rebanhos

· 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 2016 cerca de US$ 706 milhões de
dólares, registrando um decréscimo de 5,1% quando comparado ao exercício
anterior, quando foram arrecadados US$ 743 milhões de dólares, conforme
demonstrado no quadro a seguir com os principais produtos exportados e
valores atualizados.

Principais Produtos Exportados 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.

2012 2013 2014 2015 2016
Arroz 131.389 125.644 134.834 122.321 145.117
Feijão 37.627 27.767 21.587 19.475 17.877
Mandioca 588.307 446.094 531.829 573.960 643.177
Milho 535.827 448.599 542.279 787.093 603.153
Soja 468.391 566.497 614.753 748.429 929.360
Banana 58.459 70.384 78.388 77.293 76.959
Café 85.444 70.506 83.647 84.734 89.116
Cacau 16.418 13.957 5.230 5.706 5.296
Total 1.921.862 1.769.448 2.012.547 2.419.011 2.510.055

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015

17,58 -7,93 13,74 20,20 3,76
Fonte: IBGE / GCEA-RO

SAFRA: 2012,2013, 2014 e 2015 (LSPA Setembro/2016 Sujeitos à alterações)

Culturas

Variação (%)

US$  F.O.B Part% Kg Líquido US$  F.O.B Part% Kg Líquido
1º Carnes desossadas de bovino congeladas 308.272.142 43,62 86.139.135 358.458.445 48,12 84.093.985
2º Soja mesmo triturada exceto para semeadura 274.972.158 38,91 762.269.439 286.005.889 38,40 747.258.984
3º Carne desossadas de bovino, frecas ou refrigeradas 31.208.001 4,42 7.219.716 16.182.449 2,17 3.510.241
4º Outras miudezas de bovinos congeladas 20.999.156 2,97 8.590.461 16.080.485 2,16 5.971.700
5º Madeira de Ipe, serrada/cortada em folhas 12.839.217 1,82 12.448.705 11.499.890 1,54 8.332.149
6º Milho em grão exceto para semeadura 12.768.643 1,81 74.445.615 18.188.966 2,44 105.084.703
7º Bexigas de estômagos de animais, exc. peixes 12.191.956 1,73 4.068.276 11.586.769 1,56 3.146.126
8º Outras madeiras perf. etc não coníferas 11.766.144 1,67 8.012.924 7.610.333 0 4.892.835
9º Minérios de estanho e seus concentrados 10.437.737 1,48 1.082.776 11.219.533 1,51 1.136.275
10º Outras madeiras serradas/cortadas em folhas 10.085.890 1,43 15.147.328 6.912.440 0 8.760.225
Subtotal 705.541.044 99,84 979.424.375 743.745.199 99,85 972.187.223
Outros 1.132.155 0,16 2.554.155 1.132.155 0,15 2.554.155

Total 706.673.199 100,00 981.978.530 744.877.354 100,00 974.741.378

Discriminação
2016 2015
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· 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, favore-
cendo a expansão das atividades produtivas, a elevação do valor agregado
da produção e a intensificação das transações comerciais com grandes cen-
tros 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.

PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL

O exercício de 2016 foi marcado pelo árduo trabalho de aprovação da renova-
ção da concessão. Em decorrência da decisão da 165º Assembléia dos Aci-
onistas em não renovar a concessão, os esforços se direcionaram para a
elaboração do Plano de Prestação Temporária do Serviço de Distribuição
conforme determinação da ANEEL.

Os resultados obtidos no exercício não foram melhores em função das adver-
sidades impostas para o setor, ocorridas nos últimos anos tais como: irregu-
laridade 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 garantias que seriam direcionadas a tomada de recursos visando o
financiamento dos investimentos previstos no Plano de Recuperação da em-
presa.

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.

CONTRATO DE METAS DE DESEMPENHO EMPRESARIAL – CMDE

Mesmo na condição de Responsável pela Prestação do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do serviço,
o Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE, assinado em 30 de
dezembro de 2009, está vigente.

As metas foram 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 2016 estão demonstrados no quadro a
seguir.

Indicadores e Metas do CMDE

PMSO/ROL – Embora a empresa tenha logrado êxito no controle dos gastos
com pessoal, material e serviço, houve a reclassificação das devoluções de
violação de indicadores de qualidade que no ano de 2015 eram contabilizados
como despesas financeiras. No ano de 2016 o valor apurado de R$ 17,3
milhões foi reclassificado para outras despesas operacionais de acordo com
o manual de contas da ANEEL, contribuindo significativamente para o não
atingimento da meta. Outro fator foi a transferência das receitas de demanda
de ultrapassagem e excedente de reativos para obrigações especiais redu-
zindo com isto as receitas em R$ 19,5 milhões. A previsão era de R$ 289,5
milhões  contra um efetivo de R$ 328,2 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 componentes
financeiros do reajuste tarifário anual.

Divida Liquida – Os principais fatores para o crescimento da Divida Liquida
foram: a redução da capacidade de pagamento em função do não recebimen-
to dos recursos da conta CDE, repactuação das Dívidas de Empréstimos e
Financiamentos para os Recursos Ordinários capitados junto à Eletrobras,
além das atualizações de Juros de pactuações de Dívidas junto à fornecedo-
res de combustível e energia.

Investimento Realizado – A realização de investimentos previsto para o
exercício foi prejudicada pela ausência de garantia para capitação de recurso
em razão da não renovação da Concessão.

Até 2016, 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 verif icação do atingimento das metas
pactuadas.

O Gerenciamento das Diretrizes pela Rotina Diária tem como finalidade contri-
buir 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 resul-
tado ao Sistema de Gestão de Desempenho – SGD.

O CMDE contava, ainda, com a ferramenta Gestão Matricial de Despesa –
GMD, implantada para acompanhamento das despesas, por meio de pacotes
compostos 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 departamentos, permitindo que medidas preventivas e corretivas sejam
tomadas visando o alcance dos resultados planejados, com os seguintes
ganhos para a organização: Melhoria dos resultados operacionais e,
consequentemente, estratégicos; Melhor visão do negócio; Sinergia entre as
áreas na busca de melhores resultados para empresa; Participação das equi-

Unidade  Realizado Meta
PMSO/ROL % 25,5% 21,5%
    PMSO R$ mil 328.160 289,51
    ROL (sem Receita Construção) R$ mil 1.285.606 1.349,24

Dívida Líquida R$ mil 943,2 268,6

Prejuízo-Lucro Líquido/Patrimônio Líquido % -35,5% -1,7%
Prejuízo/Lucro Líquido R$ mil (835.268)     (5,00)
Patrimônio Líquido R$ mil (1.295.918)  286,38
Investimento Realizado/Aprovado % 73,7% 90,0%
   Investimento Realizado R$ mil 194.388 81,71          
   Investimento Aprovado R$ mil 263.808 90,79          
Margem % EBITDA % -10,3% 10,0%
   EBITDA Ajustado R$ mil (132.411)     134,61        
   ROL (sem Receita Construção) R$ mil 1.285.606 1.349,24     

IASC ANEEL % 60,8% 54,9%

DEC Horas 32,18 27,5

FEC Ocorrências 21,59 24,5

Perdas % 29,8% 16,5%
  Energia Requerida Líquida MWh 4.177.034 -
  Energia Faturada (com consumidor livre) MWh 2.932.510 -

INAD (Estoque Inad./Faturamento) % 9,4% 6,9%

Indicador
2016
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pes no planejamento e acompanhamento dos resultados; Aprendizado contí-
nuo sobre a gestão do negócio; Aprendizado para planejamentos futuros.

Escritório de Gerenciamento de Projetos

Enquanto Escritório de Projetos, Planejamento e Acompanhamento de Indica-
dores, 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 con-
tínua e garantia da aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos
(MGP).

No ano de 2016 se deu prioridade para a migração de projetos vinculados ao
Projeto Energia +  para a ferramenta de gestão de projetos (Clarity) em conjun-
to com a Eletrobras Holding.  A seguir uma síntese da carteira de projetos
acompanhados pelo EGP-RO em 2016:

              Relatório de Monitoramento - Rondônia

AMBIENTE REGULATÓRIO DA CONCESSÃO

Renovação da Concessão

O ano de 2016 foi marcado por fortes mudanças no ambiente regulatório das
Empresas de Distribuição da Eletrobras desencadeadas pela decisão, no dia
22 de julho de 2016, durante a 165ª Assembleia Geral Extraordinária, dos
acionistas da Eletrobras decidiram não aprovar a prorrogação das concessões
das seis Empresas de Distribuição do grupo Eletrobras, dentre elas a da
CERON.

Devido à não renovação das concessões, e na incumbência que o Poder
Concedente e a ANEEL tem de  assegurar a continuidade e a prestação
adequada do serviço prestado até que haja licitação e assunção por um novo
concessionário, critérios foram estabelecidos para assegurar essa condição
tem três dimensões:

1) Gestão;

2) Receitas reguladas;

3) Empréstimo com condições reguladas.

Os critérios foram estabelecidos por meio da Audiência Pública nº 063/2016,
que teve como objetivo regulamentar as condições para a prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica por Distribuidora Designada. Em
razão da necessidade de aplicação imediata dos dispositivos, sob pena de

comprometer a continuidade e adequação do serviço prestado, foi publicado
o Despacho nº 2.447/2016 que estabeleceu condições mínimas até a definição
dos resultados da referida Audiência Pública.

Como resultado da audiência pública nº 063/2016 foram publicadas a Resolução
Normativa nº 748/2016 e a Resolução Homologatória nº 2.184/2016, ambas de
29 de novembro de 2016, sendo a últ ima retif icada pela Resolução
Homologatória nº 2.199/2017, de 17 de janeiro de 2017.

Como base nas regras estabelecidas na Resolução Homologatória citada, a
CERON apresentou o Plano de Prestação Temporária do Serviço de Distribuição
em 16 de dezembro de 2016 à ANEEL, contendo as ações de cumprimento das
metas para melhoria da qualidade, em termos de DECi e FECi, redução de
perdas de energia e redução de custos operacionais, a saber:

d) redução de 8,5% no DECi e de 13,5% no FECi, até dezembro de
2017, em relação aos valores das respectivas médias dos meses
de julho de 2015 a junho de 2016;

e) redução do patamar de perda total sobre a energia injetada,
observada em 2015 de 27,77% para 24,62% ao final de 2017;

f ) redução de 0,7% no parâmetro “PMSO de Referência Ajustado
sem Provisões” com relação ao valor registrado em 2015.

Reposição Tarifária e Revisão Tarifária do 4º Ciclo.

No decorrer do exercíc io de 2016 ocorreu apenas o processo de
reposicionamento das tarifas de energia elétrica desta empresa.

A Audiência Pública também previa que a  Revisão Tarifária para as prestadoras
de serviço de distribuição prevista para o ano de 2017 seria antecipada para
agosto, porém, em 24 de janeiro de 2017 foi publicada a Portaria do Ministério
de Energia nº 23 revogando o artigo 4º da Portaria MME nº 422/2016 que
contemplava em seu teor que a Companhia teria revisão tarifária em 31 de
agosto de 2017.

· Reajuste Tarifário

Tanto o Despacho nº 2.447/2016 quanto a Resolução nº 748/2016 autorizaram
a aplicação dos resultados homologados pela ANEEL dos reajustes tarifários
pelas empresas designadas para a prestação do serviço público de distribuição
de energia elétrica de que trata a Portaria do Ministério de Minas e Energia nº
388/2016.

Assim no processo de Reajuste Tarifário Anual de 2016, o índice de reajuste
aprovado pela ANEEL foi publicado na Resolução Homologatória de n° 2.181
de 29 de novembro de 2016, conforme apresentado a apresentado a seguir:

Passivos Regulatórios

No decorrer do exercício de 2016, em virtude de processos de fiscalizações
por monitoramento efetuado pela Superintendência de Fiscalização dos Ser-
viços de Eletricidade – SFE e de Fiscalização Econômico-Financeira da Aneel,
esta Empresa Autos de Infração – AI, conforme abaixo demonstrado:

Efeito Médio Percebido pelo Consumidor 
Cativo 

Grupo de Consumo Variação Tarifária 

AT - Alta Tensão (> 
2,3kV) 

-7,61% 

AT - Baixa Tensão (< 
2,3kV) 

-5,82% 

Efeito médio Geral -6,32% 

 R$ mil Nº Situação 

Dez/2016 Auto 
Infração

Dez/2016

AI - SFE Verificação da qualidade do atendimento comercial 1.285.030,40             016/2016 - SFE Pago o valor de 1.516.995,25 EM
09/12/2016.

AI - SFE Inconsistencia no DMR 20.122,46                  044/2016-SFE Pago 24/06/2016.

AI - SFE Transgressão do Indicador DRP/DRC - Níveis de Tensão 362.229,90                047/2016-SFE Pago em 19/01/2017 Memo /DRE-001/2017

Obrigação Causa
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Além dos valores acima, estão em cursos outros Autos de Infração que se
encontram sob judice, conforme demonstrado a seguir:

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 Líquida em projetos de Efici-
ência Energética. Os programas estão voltados para a redução do consumo
de energia elétrica, através da conscientização dos vários segmentos da
sociedade sobre a importância do uso racional de energia elétrica, enfatizando
a conservação e preservação do meio ambiente.

Em 2016 dando continuidade aos projetos plurianuais - Programas de Eficiên-
cia Energética (PEE) e de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D),
cujo dispêndio no exercício foi de R$ 3.924 mil.

Dentre os projetos relacionados à Eficiência Energética, destaca-se o Projeto
Educacional Eficiência Energética Itinerante e de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico (P&D), onde destacamos os seguintes projetos: Identificação e
avaliação de perdas não-técnicas usando estimação de estados em redes MT
e BT e técnicas de clusterização com parâmetros exógenos, para melhor
representação da demanda utilizada no planejamento da expansão do siste-
ma; Smart Grid Parintins Fotovoltaico; Sistema de Segurança e Monitoramento
Remoto de Técnicos em Inspeção e Manutenção de Sistemas Elétricos –
SAFETEC; Sistema de conexão de microgeradores com a rede de distribuição
de energia elétrica para viabilização de centrais virtuais de energia; Gestor
Integrado de Falhas e Sistema para identificação e previsão de violações de
níveis de tensão em redes de distribuição de Media Tensão (MT) e Baixa
Tensão (BT).

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
incentivar 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.

O desembolso previsto para a execução total do projeto será de R$ 3.372,04
mil sendo que até 2016 o dispêndio foi de R$ 2.669,6 mil. O término do projeto
está programado para abril de 2017, onde serão concluídas as atividades
didático-pedagógicas.

PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO – P&D

Trata de projetos voltados à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – P&D
em atendimento a Lei nº 9.991/2000, regulamentada por Resoluções da ANEEL,
estabelece que as concessionárias de energia elétrica têm a obrigatoriedade
de aplicar parte de sua Receita Operacional Líquida no Programa de Pesquisa
e Desenvolvimento - P&D. A Eletrobras Distribuição Rondônia realiza bienalmente
o Chamamento Público para acolhimento de propostas de projetos de P&D,
proporcionando a oportunidade de participação de instituições de ensino su-
perior e de pesquisa científica e tecnológica. As propostas devem ser envia-
das por instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica,
onde são selecionados os projetos que atendam os critérios estabelecidos
pela ANEEL, no tocante a originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade
dos custos.

Em 2016, foram executados os seguintes projetos:

a) Identificação e Avaliação de Perdas Não-técnicas sando Esti-
mação de Estados em Redes de Média Tensão - MT e Baixa
Tensão - BT e Técnicas de Clusterização com Parâmetros
Exógenos, para Melhor Representação da Demanda Utilizada
no Planejamento da Expansão 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, técnicas
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.

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
residências 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.

 R$ mil Nº Situação 
Auto 

Infração Dez/2016

AI - SFE Transgressões das metas anuais de DEC e FEC em 2008. 
Violação de metas em 26 conjuntos.

             3.846.557,13 038/2010-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.

             1.636.700,37 054/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE Transgressões das metas de DEC e FEC em 2009 em 21 
conjuntos dos 60 listados.

             7.040.915,21 089/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE Descumprimento da Resolução Normativa 505/2001. 
Transgressão dos índices de DRP/DRC de 2008 e 2009

             2.465.346,28 090/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

TAC TAC 004/2008 em razão das transgressões das metas de 
DEC/FEC de 2003, 2004 e 2006.

           31.439.218,64 004/2008 ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE Transgressão de índices de INS, ICO e Iab. Resolução 
Normativa 363/2009 - Teleatendimento

                216.806,73 043/2010-SFE ANEEL - suspensão Liminar.

AI - SFE Constatação de 29 Não Conformidades nas áreas Técnica e 
Comercial em fiscalização ocorrida em novembro de 2009.

             3.340.881,96 078/2010-SFE Despacho 3633 - Diretoria manteve a multa. 
Ação judicial

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.

             3.164.468,97 128/2010-SFE Em 17/01/2012 em reunião de diretoria a 
ANEEL manteve a penalidade. Ação Judicial

AI - SFE
Auto de infração em razão do não equacionamento das 
reposições do óleo combustível da CCC.            13.287.673,43 039/2010-SFG

Em 24/01/2012 em reunião de diretoria a 
ANEEL manteve a penalidade. Ação judicial

AI - SFE
Transgressão do indicador do teleatendimento ICO. Resolução 
Normativa 363/2009 -              2.112.097,50 034/2013 - SFE

Despacho 3895 - Diretoria manteve a multa. 
Empresa decidiu por recorrer judicilamente

AI - SFE Descumprimento do módulo 8 do PRODIST              1.805.612,03 1007/2013 -SFE
Despacho 4132 - Diretoria manteve a multa. 
Empresa decidiu por recorrer judicilamente

AI - SFE
Transgressão de índices de INS, ICO e Iab. Resolução 
Normativa 363/2009 - Teleatendimento                 856.050,15 1027/2013 SFE

Despacho 4050 - Diretoria manteve a multa. 
Empresa decidiu por recorrer judicilamente

AI - SFE Fiscalização no Centro de Operações integrados -COI 1.735.615,32             008/2014 SFE Despacho 3879/2015 manteve a multa. A 
Empresa esta analisando se ira recorrer

AI - SFE Transgressões níveis de tensão DRP/DRC. 5.410.676,26             011/2014 SFE
Ficaram 5 parcelas a serem pagas em 
2016, em 11/04/2016 foi paga a última 
parcela.

AI - SFE Transgressão do indicador do Call Center 1.511.810,27             048/2015 SFE Despacho 3237/2015 manteve a multa a 
empresa recorreu judicialmente

AI - SFE
Descumprimento do cronograma de desligamento para obras 
na subestação abuna 127.428,12                054/2015 SFE

Despacho 2573/2016 - mateve a multa. 
Encaminhado para área juridica ingressar 
ação judicial

AI - SFE Transgressão do indicador do Call Center 679.674,63                082/2015 SFE

Em 03/08/2015 foi protocolada CTA-DR-
066/2015, conforme protocolo ANEEL 
48513.021066/2015-00. Aguardando 
resposta  em relação ao recurso 
apresentado.

AI - SFE

Verificação da qualidade do atendimento comercial 1.285.030,40             016/2016 - SFE Despacho2072/2016 manteve a multa. Pago
o valor de 1.516.995,25 EM 09/12/2016.

AI - SFE inconsistencia no DMR
20.122,46                  044/2016-SFE Por decisão da diretoria comercial, multa foi 

paga 29/06/2016

AI - SFE Transgressão do Indicador DRP/DRC - Níveis de Tensão

209.748,80                047/2016-SFE
Despacho 3181/2016 reduziu o valor da 
multa. Pago o valor de R$ 242.847,16 em 
19/01/2017 Memo /DRE-001/2017

Obrigação Causa

Itens Descrição das Ações 
Metas % 

Previstas Realizadas Resultado 
1 Escolas contempladas 312 313 100 
2 Localidades atendidas 48 48 100 
3 Diagnósticos energéticos 1.248 1.634 130 
4 Educadores capacitados 1.248 3.970 318 
5 Educandos beneficiados 145.790 102.887 70,5 
6 Eventos sociais 100 68 68 
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O projeto teve início em janeiro de 2014 com investimento previsto de R$
2.630,8 mil, cujo prazo de execução é de 44 (quarenta e quatro) meses, com
termino previsto para setembro de 2017.

c)    Sistema de Segurança e Monitoramento Remoto de Técnicos
em Inspeção e Manutenção de Sistemas Elétricos – SAFETEC

O segmento da pesquisa objetiva o desenvolvimento de um sistema de
monitoramento remoto de técnicos em campo, composto por desenvolvimento
de um dispositivo portátil de gravação e transmissão, através do qual um
supervisor poderá ver remotamente o que um técnico esta fazendo em cam-
po. O referido dispositivo permitirá também a verificação automática do uso
das EPIs, alarmando na base sobre a falta de procedimentos, permitindo em
tempo real, a intervenção do supervisor.

O projeto de P&D foi iniciado em janeiro de 2016 com previsão de conclusão
para junho de 2017, desenvolvido pelo Instituto Orion de Ciência e Tecnologia,
a um custo de R$ 1.525,9 mil, e ao final do estudo gerará cinco protótipos de
dispositivos portáteis e o software de monitoramento remoto, com os códigos
fontes instalados e funcional em um servidor da Concessionária.

d) Sistema de conexão de microgeradores com a rede de distri-
buição de energia elétrica para viabilização de centrais virtuais
de energia

O Projeto Sistema de Conexão de Microgeradores com a rede de distribuição
de energia elétrica para viabilização de centrais virtuais de energia, esta
sendo executado pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu – FPTI-BR consor-
ciada ao Instituto Policonsult, que objetiva o desenvolvimento de um protótipo
funcional e cabeça de série de um sistema composto por hardware e software
que fará a conexão de sistema de Geração Distribuída à Rede de Distribuição.

Uma solução para a melhor integração da energia proveniente de geração
distribuída à rede pode ser a adoção do conceito de Central Virtual de Energia,
que permitirá que fontes individuais de geração distribuída venham a ser
totalmente integradas a sistemas de distribuição de energia e mercados aber-
tos, através da cooperação coordenada de várias fontes de GD.

Uma Central Virtual de energia é a representação de uma carteira de fontes de
energia (de GD) que pode otimizar o valor econômico da energia gerada
dessa forma e pode oferecer confiabilidade e capacidade necessárias para
serviços auxiliares, como reserva de potencia ativa e reativa e segurança em
locais onde o sistema de distribuição tradicional não consegue se expandir,
seja por limitações técnicas, ambientais ou econômicas.

Portanto, este projeto visa contribuir para esse mercado emergente atra-
vés de um sistema que fará a conexão de unidade de GD a RD, além de
contemplar: medição dual ou nos dois sentidos (geração-carga e carga-
geração), a possibilidade de controle à distância, considerando a possibi-
lidade da distribuidora possuir um centro de despacho de unidades de GD
e sistema de segurança/proteção para curto-circuito ou falta de energia
da concessionária.

O projeto iniciou-se em janeiro de 2016, com vigência prevista de 24 (vinte e
quatro) meses e investimento estipulado em R$ 2.060,2 mil, com desembolso
realizado até dezembro de 2016, no total de R$ 523.058 mil.

e ) Gestor Integrado de Falhas

Refere-se a um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que tem como objeti-
vo desenvolver o protótipo de um aplicativo de software especializado na
localização de falhas em redes de distribuição, a ser utilizado em casos de
desligamentos com perda de carga, capaz de fornecer estimativas de locali-
zação de falhas em tempo real e de definir as manobras necessárias para
isolar trechos de circuito afetados e restabelecer o fornecimento de energia
nos demais trechos, minimizando os tempos de restabelecimento do forneci-
mento de energia para os consumidores.

Este aplicativo funcionará integrado aos sistemas de gestão operativa, utiliza-
dos pelo Centro de Operação da Distribuição da concessionária, fazendo uso
intensivo de dados de tempo real, georeferenciados e outros. Essa integração
abrangerá os sistemas de ferramentas de gestão da distribuição, de dados
georeferenciados (GIS), de supervisão e controle (SAGE), de localização de
veículos e outros.

O projeto iniciou-se em dezembro de 2015, com vigência prevista de 24 (vinte
e quatro) meses e investimento estipulado em R$ 1.135,7 mil, com desembolso
realizado até dezembro de 2016, no total de R$ 302.586 mil.

f)     Sistema para identificação e previsão de violações de níveis
de tensão em redes de distribuição (MT e BT)

A Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia – FDTE, da
Universidade de São Paulo, desenvolve o projeto, fundamentando o seu estu-
do na criação de um sistema envolvendo a metodologia e o software para
diagnósticos e previsão de nível de tensão, na rede de distribuição, fora da
faixa adequada. As incertezas envolvidas no problema, variações de consu-
mo, desequilíbrio de conexões em cada fase, tap’s dos transformadores, são
tratados através de uma modelagem probabilística que considera as varia-
ções de carga, os cenários de crescimento de mercado e dados de medição
de tensão ao longo da rede de baixa tensão.

O desenvolvimento experimental foi iniciado em julho de 2016, com conclusão
prevista par julho de 2018, irá gerar um protótipo de aplicativo de software,
que através do programa desenvolvido permitirá verificar a evolução do perfil
de tensão da rede ao longo do tempo e a simulação de soluções alternativas
como recondutoramento, mudança de tap de transformadores e redistribuição
de consumidores para corrigir desequilíbrios.

O projeto iniciou-se em julho de 2016, com vigência prevista de 24 (vinte e
quatro) meses e investimento estipulado em R$ 1.640,8 mil, com desembolso
realizado até dezembro de 2016, no total de R$ 523.033 mil.

INVESTIMENTOS

RECURSOS APLICADOS EM INVESTIMENTOS

Apesar da suspensão da liberação de recursos dos contratos f inanciados
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 não renovação da concessão, a empresa realizou no
exercício de 2016 investimento do Plano de Obras na ordem de R$ 194,4 mil.
Os investimentos na expansão do sistema foram:

a) R$ 44.290 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$ 144.377 mil – 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 2016 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 financeira através da digitalização das
medições de 18.777 UC’s em Média e Baixa Tensão. Em 2016 foram
investidos R$ 8.276 mil, na montagem do Centro de Inteligência da
Medição – CIM, do Centro de Supervisão Regional Rondônia – CSR/
RO, sendo telemedidas até dezembro de 2016, 2.745 UC´s de Média
Tensão e 470 UC´s de baixa tensão;

· 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. Não houve evolução em 2016 na instalação dos
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conjuntos de medição devido a contratada não iniciar a execução dos
serviços em 2015, que culminou com rescisão unilateral do contrato
com a cobrança de penalidades à Contratada, em agosto/2015. Com
isso, todo esforço no final do ano de 2015 e início de 2016 se deu em
realização de novo processo licitatório;

· Substituição de Medidores Obsoletos e Ramais de Ligação:
Projeto de substituição realizado em 67 mil medidores 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.
Minimizando com isso a ocorrência de procedimentos irregulares à
revelia da concessionária. O investimento em 2016 foi de R$ 6.354 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 2016 foram recadastrados cerca de 7
mil unidades consumidoras. Com a solicitação da contratada em
rescindir o contrato unilateralmente, todo esforço de contratação foi
retomado para a continuidade do serviço em campo previsto para
ocorrer no segundo semestre de 2017.

· 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).

· Regularização de UC em áreas com PNT>50%: Este projeto
visa à regularização de unidades consumidoras em áreas com perdas
não 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 2016 o
investimento foi de R$ 8.321 mil regularizando um total de 4.112
unidades consumidoras que constam na base de dados da rede de
distribuição da Empresa.

· Ampliação e Manutenção da Rede de Distribuição

Na ampliação do sistema de distribuição de alta tensão em 2016, a Eletrobras
Distribuição Rondônia energizou subestações e linhas de distribuição em 69
kV, propiciando melhoria no atendimento energético no estado desempenho
medido pelos indicadores de qualidade (DEC e FEC), quais sejam:

· Subestação Itapuã 69/13,8 kV – 2 x 12,5 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,

· Obras do Sistema de Média Tensão – SDMT/BT

Na ampliação do Sistema de Distribuição de Média e Baixa Tensão – SDMT/BT,
em 2016, a Eletrobras Distribuição Rondônia realizou os seguintes investimentos

· - Construção de Alimentadores MT, sendo: 95,30 km na tensão de
13,8kV e 3,38 Km na tensão de 34,5kV;

· - Seccionamento de Circuitos MT/BT, sendo: 1,8 Km de MT 13,8kV e
5,28Km de BT 220V;

· - Reforço de Rede MT/BT, sendo: 3,54Km de MT 13,8 kV e 10,64 Km
de BT 220V;

· - Recondutoramento de Rede MT/BT, sendo: 3,45Km de MT 13,8kV e
3,48Km de BT 220V;

O quadro e gráfico a seguir demonstram o histórico de recursos nos últimos
anos:

Programa de Investimento – R$ mil

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Luz para Todos 59.771 36.252 42333 40.689 110.018 92.205 108.044 44.812 1.722 11.876 44.290
Transmissão/Distribuição 17.070 10.076 29388 31.984 36.105 52.295 99.372 143.756 155.655 64.213 50.678
Ativos adquiridos da ELN -             -             114.512 -             -             -             -             -             -             -             
Infraestrutura 4.589 3.883 2014 4.628 3.300 13.707 7.050 6.512 4.595 35.686 52.947
Outros 2.028 12.626 8466 7.270 5.085 981 11.430 24.790 7.592 47.035 46.473
TOTAL 83.458 62.837 82.201 199.083 154.508 159.188 225.896 219.870 169.564 158.810 194.388

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

BALANÇO ENERGÉTICO

Em 2016, o montante de Energia Requerida para atender ao sistema de distri-
buição da Empresa foi de 4.183.371 MWh, apresentando crescimento de 1,8%
em relação à 2015.

O quadro a seguir registra a participação percentual e a taxa de crescimento
da Energia Requerida por fonte de Suprimento.

Energia Requerida Bruta (MWh)

O quadro a seguir apresenta um maior detalhamento das fontes de Supri-
mento:

2016/2015 2015/2014

Sistema Interligado Nacional - SIN 2.821.367 67,4 2.596.386 63,2 8,7 0,8

Geração Térmica 330.225 7,9 329.487 8,0 0,2 9,0
Geração Hídrica 1.031.778 24,7 1.181.638 28,8 -12,7 8,8
    Própria 0 0,0 10.828 0,3 -100,0 22,3

    Outras Pequenas Centrais Hidrelétricas 1.031.778 24,7 1.170.810 28,5 -11,9 8,6

Total 4.183.371 100,0 4.107.511 100,0 1,8 3,6

2016 Part% 2015 Part%
Tx. Cresc. (%)
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Devido a problemas técnicos e de operação, a PCH Rio Vermelho não gerou
energia em 2016.
As térmicas BFF e CNH iniciaram sua operação em maio de 2016, tendo em
vista, ter havido nova licitação para operar nas localidades do sistema
isolado.

Consumo de Energia Elétrica

O consumo nacional de energia elétrica no Brasil caiu 0,9% em 2016, somando
460.001 Gigawatts-hora (GWh), puxado principalmente pela indústria (-2,9%).
Em dezembro de 2016 porém, a indústria teve alta de 0,9% no consumo de
eletricidade, enquanto o setor comercial continuou em queda, de 3,3%, o que
ajudou a registrar estabilidade no consumo total (+0,5%) do mês passado.

O consumo de energia elétrica das residências exibiu aumento de 2,6% em
dezembro, com destaque para as regiões Sudeste (+3,3%) e Sul (+5,4%). A
classe fechou o ano com avanço de 1,4%, após cair 1,0% em 2015. ( Fonte:
Resenha de Mercado  dez-2016/EPE).

No Estado de Rondônia, o cenário não foi diferente, o consumo de energia
elétrica fechou 2016 com declínio de 2,6% em relação ao ano de 2015, esse
fato foi influenciado pelo recuo de consumo nas classes industrial com 9,6%
e residencial com 2,2%.

O consumo médio mensal por consumidor foi de 395,27 kWh e o consumo
médio por consumidor residencial foi de 218,50 kWh.

O quadro a seguir mostra o desempenho por Classe de Consumo.

Energia Anual por Classe de Consumo – MWh

20 16 /2 015 2 0 15/ 20 14

Sistema Integrado Nacional - SIN 2.821.367 2.596.386 8,7 0,8
Térmica PIE Guascor 141.314 304.806 -53,6 8,4
Térmica PIE Rovema 319 24.681 -98,7 16,2
Térmica BFF 3.455 0 0,0 0,0
Térmica CNH 185.138 0 0,0 0,0
PCH Rio Vermelho (Própria) 0 10.828 -100,0 22,3
PCH Castaman 21.556 18.067 19,3 -14,5
PCH Cassol (Sta. Luzia) 18.378 19.777 -7,1 -1,8
PCH Cabixi I 21.561 22.510 -4,2 -3,4
PCH Cabixi II 14.901 16.413 -9,2 -9,2
PCH Cachoeira 79.067 84.302 -6,2 1,2
PCH Alta Floresta 25.624 29.437 -13,0 -10,1
PCH Alto É 4.571 8.408 -45,6 -1,1
PCH Monte Belo 30.648 35.397 -13,4 -5,6
PCH Rio Branco 40.271 46.194 -12,8 -9,5
PCH Saldanha 29.500 36.450 -19,1 -12,7
PCH Primavera 145.587 159.812 -8,9 3,4
PCH Martinuv 8.777 10.003 -12,3 0,2
PCH Cascata Chupinguaia 68.587 83.349 -17,7 -1,5
UHE Rondon II 361.187 424.322 -14,9 -1,7
PCH Ângelo Cassol 18.577 21.953 -15,4 -10,9
PCH Marcol 13.813 14.607 -5,4 -3,6
PCH Chupinguaia II 5.944 4.609 29,0 12,6
PCH Santa Cruz 32.785 48.955 -33,0 266,3
PCH Jamari 40.126 55.933 -28,3 2.582,9
PCH Canaã 39.339 23.278 69,0 0,0
PCH Cambará 10.979 7.034 56,1 0,0

Total 4.183.371 4.107.511 1,8 3,6

Energia Requerida Bruta por Fonte (MWh)

Fonte 2016 2015
Tx. Cresc. (%)

2016/2015 2015/2014
Residencial 1.151.499 39,9 1.177.038 39,7 -2,2 1,7
Comercial 627.581 21,7 645.799 21,8 -2,8 2,1
Industrial 388.944 13,5 430.214 14,5 -9,6 -18,2
Rural 311.149 10,8 304.871 10,3 2,1 6,7
Poder Público 220.113 7,6 223.951 7,5 -1,7 7,4
Iluminação Pública 133.664 4,6 130.506 4,4 2,4 0,5
Serviço Público 50.599 1,8 48.695 1,6 3,9 0,3
Próprio 5.467 0,2 5.607 0,2 -2,5 41,4
Total 2.889.016 100,0 2.966.680 100,0 -2,6 -0,8

Classe 2016 Part.% 2015 Part.%
Tx. Cresc.%

O Mercado Cativo é predominante nas classes de consumo Residencial e
Comercial, com 61,58% de participação.

A Classe Industrial apresentou uma expressiva redução de 9,6% em função
da crise econômica e da migração de alguns clientes potenciais para o Merca-
do Livre.

Estrutura do Consumo de Energia Elétrica por Classe em 2016

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 2016 com
um decréscimo de -2,6%, puxada principalmente pela classe residencial em
função da crise econômica vivenciada pelo País. A taxa média de crescimento
dos últimos cinco anos foi de 5,0% a.a. ainda acima da média nacional que foi
de 2,2%.

Evolução das Taxas de Crescimento
Mercado de Energia por Classe de Consumo – MWh

2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011

Residencial -2,2 1,7 6,8 2,2 21,2
Comercial -2,8 2,1 5,7 -0,8 14,3
Industrial -9,6 -18,2 5,1 9,4 5,8
Rural 2,1 6,7 8,1 6,0 8,6
Poder Público -1,7 7,4 4,7 2,0 13,3
Iluminação Pública 2,4 0,5 5,9 33,9 11,0
Serviço Público 3,9 0,3 -1,4 -5,4 8,7
Próprio -2,5 41,4 9,2 -6,8 5,3
Crescimento do Mercado -2,6 -0,8 6,0 4,0 14,4

Classe
Tx. Cresc.%

A análise do consumo por Município mostra que somente cinco, dos cinquenta
e dois municípios, consumiram 60,8% do consumo total em 2016, sendo que o
município de Porto Velho representou 31,6% do mercado e registrou a taxa de
crescimento de -3,0% contra -12,5% em 2014, conforme quadro a seguir:

Consumo de Energia
Maiores Municípios – MWh

2016/2015 2015/2014

Porto Velho 912.977 31,6 941.342 31,7 -3,0 -12,5
Ji-Paraná 253.648 8,8 246.308 8,3 3,0 0,7
Ariquemes 234.067 8,1 190.827 6,4 22,7 -15,8
Vilhena 170.694 5,9 170.334 5,7 0,2 6,7
Cacoal 184.802 6,4 169.732 5,7 8,9 4,4
Subtotal 1.756.187 60,8 1.718.543 57,9 2,2 -8,0
Outros Municípios 1.132.829 39,2 1.248.137 42,1 -9,2 11,1

Total 2.889.016 100,0 2.966.680 100,0 -2,6 -0,8

Municípios 2016 Part% 2015 Part%
Tx. Cresc.%
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Mercado Livre

O mercado formado pelos consumidores livres mais que dobrou, encerrando
o ano de 2016 com uma taxa de crescimento de 56,6% em relação a 2015 e
composto por 16 clientes e registrando um consumo de 43.355 MWh. Tal
alavancada deu-se principalmente, pela migração de alguns consumidores
das classes industrial e comercial. Abaixo a evolução do consumo:

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.

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 en-
cargos setoriais  e, por consequência, a substituição de Contratos de
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR das distribuido-
ras, 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 2016:

Ano 2013 2014 2015 2016

Clientes 8 8 8 16

Consumo (MWh) 41.758 36.759 27.691 43.355

Consumo Livre

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           

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.

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 agosto/2017 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.

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 Sistema Interligado Nacional – 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 suprimen-
to 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.

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 é alimentada por 2 circuitos
radiais (de Vilhena a Rio Branco), e o 3º circuito entre Jauru e Porto Velho e 2
circuitos Porto Velho até Rio Branco já existentes, melhorando 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 Pe-
quena Central Hidrelétrica - PCH Cachoeira e de outras seis PCH’s, antes
isolado, foi incorporado 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.

Contratos de Compra 2016 Energia ( MWh) part (%)
Leilão de Energia 477.703                                                         11,4%
Bilateral Hídrica 385.392                                                         9,3%
Bilateral Térmico 2.538.576                                                      61,2%
Cotas de Garantia Física 429.593                                                         5,4%
Cotas de Energia Nuclear 110.293                                                         2,8%
Proinfa 74.102                                                            1,8%
Geração Própria -                                                                  0,3%
Bilateral Isolado 423.984                                                         7,7%
Total 4.439.643                                                      100%
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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
sistemas atendem localidades que estão pulverizadas por toda a área de
concessão da empresa, representando um percentual de 7,9% do portfólio da
energia comprada, 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
procedida 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 elétrica de agente vendedor nos sistemas isolados na modalidade de
produção independente 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
realizado pela própria ANEEL sob Leilão 010/2015 tendo como vencedor o
Consórcio Brasio Bio Fuels Geração de Energia Rondônia – BBF RO.

A CERON encaminhou a ANEEL solicitação para a antecipação de recursos, da
ordem de R$ 461 milhões visando a implantação do projeto de sub-rogação da
CCC em Rondônia e cronogramas físico-financeiros dos empreendimentos.

Desses sistemas isolados atuais, restarão após a interligação ao SIN, previs-
ta para 2018, ainda 10 (dez), que permanecerão isolados por inexistência de
condições físicas para sua interligação. A dispersão dessas localidades está
demonstrada no mapa a seguir:

No quadro a seguir estão demonstrados os mercados isolados na área de
concessão da Empresa, bem como o planejamento para interligação desses
mercados:

 

LEGENDA

MACHADI NHO
 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

IZI DOLÂNDI A URUCUMACUÃ

ROLIM DE MOURA
DO GUAPORÉ

PEDRAS 
NEGRAS

SURPRESA

PACARANA

VISTA ALEGRE
DO ABUNÃ

EXTREMA
DE RONDÔNI A

ACRE

AMAZONAS

MATO GROSSO

   MATO
 GROSSO

BOLIVIA

BOLIVIA

  USINAS TÉRMICAS - UTE’S 

MAICI

NOVA
CALIFORNIA

MAPA  DE RONDÔNIA

TRIUNFO

      UNIÃO 
BANDEIRANTES

                      USINAS TÉRMICAS 
               LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Item Mercado Isolado Previsão de 
Interligação ao SIN

Produtor Independente                                
de Energia - PIE

01 Urucumacuã jun/18
02 União Bandeirantes dez/18
03 Alvorada D'Oeste jun/18
04 Buritis dez/19
05 Campo Novo dez/19
06 Costa Marques jun/18
07 Cujubim fev/20
08 Machadinho fev/20
09 Nova Califórnia dez/19
10 São Francisco jun/18
11 Vale do Anari fev/20
12 Vila Extrema dez/19
13 Vista Alegre dez/19
14 Distrito de Triunfo jun/17
15 Izidolândia dez/17
16 Pacarana dez/17

01 Calama Sem previsão Brasil Bio Fuel
02 Conceição da Galera Sem previsão Brasil Bio Fuel
03 Demarcação Sem previsão Brasil Bio Fuel
04 Maici Sem previsão Brasil Bio Fuel
05 Nazaré Sem previsão Brasil Bio Fuel
06 Santa Catarina Sem previsão Brasil Bio Fuel
07 São Carlos Sem previsão Brasil Bio Fuel
08 Pedras Negras Sem previsão Brasil Bio Fuel
09 Rolim de Moura do Guaporé Sem previsão Brasil Bio Fuel
10 Surpresa Sem previsão Brasil Bio Fuel

MERCADOS ISOLADOS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA                                                             

Mercados a serem interligados  pelo Programa de Obras

Mercados Isolados após 2016

Consórcio Novo 
Horizonte - CNH

O mapa a seguir apresenta a malha de transmissão atual e futura do Estado de
Rondônia, consistindo em linhas de transmissão da Eletronorte, da Empresa,
de Produtores Independentes de Energia e de Transmissoras, possibilitando 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

NÚMERO DE CONSUMIDORES

O número de unidades consumidoras atendidos atingiu 609.080 em dezem-
bro de 2016, resultando no crescimento de 3,4% em relação ao exercício
anterior, com o acréscimo de 18.748 unidades consumidoras no período. A
estratif icação do Mercado e sua evolução está abaixo demonstrada por
Classe de Consumo.

Número de Consumidores por classe

 

2016/2015
Residencial 439.160 423.404 15.756 3,7
Comercial 39.842 39.163 679 1,7
Industrial 1.824 1.917 -93 -4,9
Rural 122.917 119.529 3.388 2,8
Poder Público 4.664 4.675 -11 -0,2
Iluminação Pública 281 281 0 0,0
Serviço Público 252 226 26 11,5
Próprio 140 137 3 2,2
Total 609.080 589.332 19.748 3,4

Classe 2016 2015 Acréscimo
Tx. Cresc. %

Residencial
71,84%

Comercial
6,65%

Industrial
0,33%

Rural
20,28% Poder Público

0,79%
Outros
0,11%

Estrutura do Nº de Consumidores
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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 Continuada da Assistência Social (BPC) para recebimento do
incentivo.

Em 2016, os consumidores residenciais de baixa renda beneficiados totalizaram
48.390 consumidores, correspondendo a 11,08% da Classe Residencial. A
maior participação desses consumidores está na faixa de 101 a 220 kWh. A
Empresa tem intensif icado ações para identificar potenciais beneficiários,
com a divulgação em mídia, pelo programa de rádio Se Liga Aí, cadastramentos
em feiras e eventos, tais como o de Ação Global, Energização e Projeto
Comunidade Eficiente. Além de promover o cadastramento automático de con-
sumidores beneficiários do Cadastro Único para os programas sociais do
governo Federal, com o cruzamento 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

O decréscimo de 5.316 no número de consumidores beneficiados em relação
à 2015 ocorreu em função das regras estabelecidas nas Resoluções
Normativas ANEEL Nº 472/2012 e Nº 717/2016, onde são identificados os
cadastros de consumidores incompatíveis com as regras estabelecidas, ha-
vendo ampla comunicação aos atingidos pelas medidas, com o chamamento
para comparecimento aos Centros de Referencia de Assistência Social para
atualização dos seus dados cadastrais junto ao Cadastro Único dos Progra-
mas Sociais do Governo Federal, conforme regras estabelecidas pela ANEEL.

RECEITA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

A receita contabilizada decorrente do fornecimento de energia elétrica inclu-
indo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS atingiu o
valor de R$ 1.644,3 mil, valor -0,6% menor quando comparado ao exercício de
2015, conforme quadro a seguir, por Classe de Consumo:

Receita de Energia Elétrica por Classe

FATURAMENTO x ARRECADAÇÃO

O quadro a seguir apresenta a evolução mensal do Faturamento e da Arreca-
dação, registrando em 2016 as taxas de crescimento de 3,20% e 6,89%,
respectivamente.

Faixa dez/16 Part.% dez/15 Part.% Acréscimo Tx.Cresc. % 
2016/2015

0 - 30 4.947         10,22% 4.454         8,29% 493,0             11,07%

31 - 100 10.205       21,09% 9.887         18,41% 318                3,22%

101 - 220 23.138       47,82% 25.792      48,02% (2.654)            -10,29%

>221 10.100       20,87% 13.573      25,27% (3.473)            -25,59%

Total 48.390       100,00% 53.706 100,00% (5.316)            -9,90%

R$ mil Part% R$ mil Part% 2016/20152015/2014
Residencial 727.074   44,2 662.760 44,2 9,7 16,7
Industrial 198.873   12,1 185.760 12,1 7,1 -1,0
Comercial 388.002   23,6 348.372 23,6 11,4 16,5
Rural 129.073   7,8 110.623 7,8 16,7 20,1
Poder Público 123.156   7,5 117.333 7,5 5,0 31,5
Iluminação Pública 46.207     2,8 36.290 2,8 27,3 3,0
Serviço Público 20.265     1,2 13.180 1,2 53,8 -12,8
Consumo Próprio 3.445       0,2 3.128 0,2 10,1 63,8
Outros  (*) 8.263       0,5 176.829 0,5 -95,3 -
Total 1.644.358 100,0 1.654.275 100,0 -0,6 28,8

Classe
2016 2015 Tx. Cresc. (%)

Taxa de Arrecadação Financeira - TAF

O comportamento da Taxa de Arrecadação Financeira - TAF (percentual dos
valores arrecadados em relação aos valores faturados) está abaixo apre-
sentado.

2016 2015

Faturamento Bruto 12 meses (R$ mil - sem parcelamento) 1.697.572 1.657.937
Arrecadação Total (R$ mil) 1.667.400 1.556.781
TAF (%) 98,2% 93,9%

O gráfico a seguir monstra a evolução mensal da Arrecadação sobre o
Faturamento durante o exercício de 2016:

- Perfil da Arrecadação

A média de pagamento até a data de vencimento da fatura se manteve em
2016 em 47,75%, ou seja, mesmo patamar de 2015. Após o vencimento da
fatura, período de 1 a 30 dias, essa média cresceu para 31,10%, contra os
29,78% de 2015, conforme demonstrado a seguir:

Arrecadação por Idade
Média 2016

Pago até o
Vencimento 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de 360 

2016 47,75% 31,10% 15,50% 3,20% 1,58% 0,55% 0,31%

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%

Ano
Dias

Faturamento Arrecadação Faturamento Arrecadação Faturamento Arrecadação
2016/2015 2016/2015

Jan 152.658 140.992 110.138 109.617 38,61 28,62

Fev 146.502 146.439 101.388 95.135 44,50 53,93

Mar 147.899 142.398 127.028 115.957 16,43 22,80

Abr 143.847 137.428 141.004 118.692 2,02 15,78

Mai 141.891 142.650 136.448 124.041 3,99 15,00

Jun 138.338 137.770 145.116 127.860 -4,67 7,75

Jul 138.856 127.606 145.343 147.266 -4,46 -13,35

Ago 148.818 136.292 151.928 137.439 -2,05 -0,83

Set 144.308 132.995 157.092 139.853 -8,14 -4,90

Out 147.150 138.237 156.258 140.489 -5,83 -1,60

Nov 150.173 136.792 148.875 150.602 0,87 -9,17

Dez 139.948 144.382 165.883 149.830 -15,63 -3,64

Total 1.740.388 1.663.979 1.686.501 1.556.781 3,20 6,89

20152016
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INADIMPLÊNCIA

A Inadimplência Ativa, entendida como o estoque acumulado dos créditos
junto aos consumidores atingiu o montante R$ 164.743 mil, conforme
estratificação abaixo, onde se verifica um acréscimo de 4,1% em relação ao
exercício de 2015.

Inadimplência por Classe

Atribui-se esse acréscimo à:

·    Realinhamento das Tarifas, conjugado com a queda da atividade
econômica inf luenciaram de forma expressiva os níveis de
adimplência das Classes Comercial e Rural;

·      Volume de operações de suspensão do fornecimento pelo atraso no
pagamento aquém do necessário, em especial na zona rural, pelas
restrições orçamentárias;

·        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 42%.

Índice de Inadimplência - INAD

Registra-se que em função das ações de cobrança, impostas pela CERON,
vários consumidores buscaram amparo na justiça, impedindo a suspenção do
fornecimento de energia elétrica e as cobranças devidas.

O quadro a seguir demonstra em dezembro de 2016 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$ 35.370 mil,
representando 21,6% do valor total da Inadimplência. A maior participação é
da classe Serviço Público com 32,2%, seguida da classe PIE com 27,2%.

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. Com a celebração de convênio entre a CERON e o
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (IPEM-RO) em outubro de
2016, o poder judiciário passou a acatar os laudos e relatórios técnicos feitos
localmente para realização de análise técnica e metrológica dos medidores
suspeitos de adulterações ou violações.

2016 Part.(%) 2015 Part.(%) 2016/2015 2015/2014
Residencial 68.136 41,6 69.843 44,4 -2,4 27,4
Industrial 14.924 9,1 14.432 9,2 3,4 -35,1
Comercial 23.392 14,3 22.881 14,5 2,2 17,0
Rural 13.709 8,4 12.036 7,7 13,9 27,9
Poder Púb. Municipal 8.111 5,0 9.275 5,9 -12,5 29,8
Poder Púb. Estadual 1.422 0,9 1.225 0,8 16,1 -62,4
Poder Púb. Federal 586 0,4 874 0,6 -33,0 -79,0
Iluminação Pública 8.210 5,0 11.482 7,3 -28,5 26,6
Serviço Público 13.364 8,2 10.273 6,5 30,1 -43,8
Consumo Próprio 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Livre 184 0,1 8 0,0 0,0 0,0
PIE 11.707 7,1 4.955 3,2 136,2 8.251,3
Total 163.743 100,0 157.283 100,0 4,1 6,2
Fonte: AJURI Faturas Pendentes Resumo Geral  sem valores de terceiros e “sem a Vencer”

Valor Nominal do Débito
 (R$ mil) Evolução (%)

Classes

2016 2015
Faturamento Bruto 12 meses (R$ mil) 1.740.388 1.686.501

Débito vencido (R$ mil) 163.743 157.283
INAD (%) 9,41% 9,33%

Quantidade Total Com Processo Part. (%) Part. (%)
UC R$ mil R$ mil Processo/Total

Residencial 1.337 68.136 4.500 12,7 6,6
Industrial 41 14.924 3.408 9,6 22,8
Comercial 229 23.392 4.964 14,0 21,2
Rural 92 13.709 528 1,5 3,9
Poder Púb. Municipal 43 8.111 711 2,0 8,8
Poder Púb. Estadual 7 1.422 128 0,4 9,0
Poder Púb. Federal 1 586 8 0,0 1,4
Iluminação Pública 0 8.210 0 0,0 0,0
Serviço Público 154 13.364 11.406 32,2 85,4
LIVRE 2 184 109 0,3 59,4
PIE 2 11.707 9.607 27,2 82,1
Total 1.908 163.743 35.370 100,0 21,6

Débito 
Classes

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 27 Municípios com um débito total de R$ 5,497
milhões. Desse total, 21 pagaram e/ou parcelaram seus débitos,
totalizando o valor de R$ 4,079 milhões;

· Cobrança da inadimplência da classe privada através da realização de
602.722 inserções de consumidores na SERASA no valor total de R$
167,9 milhões. Com essa ação foi possível arrecadar/parcelar R$  133,9
milhões.

DESEMPENHO OPERACIONAL
QUALIDADE DO FORNECIMENTO

O indicador de qualidade de fornecimento de energia DEC - Duração Equiva-
lente de Interrupção por Consumidor, que mede o período de tempo médio em
que o consumidor permaneceu sem energia elétrica, fechou o ano de 2016
com 32,18 horas, estando acima da meta regulatória que era de 22,65 horas.

Quanto ao FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor, que
mede a quantidade média de vezes em que o consumidor teve a energia
interrompida, fechou o ano de 2016 com uma frequência de 21,59 vezes no
ano, estando acima da meta que era de 18,34 vezes no ano.

Além desses indicadores, a evolução do TMA - Tempo Médio de Atendimento
ao Consumidor registrou 302,4 minutos em 2016, 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.

Observa-se melhora nos indicadores de qualidade do sistema comparados
ao realizado em 2015. Algumas ações foram desencadeadas durante o
exercício de 2016, pelas áreas de Operação, Serviços e Manutenção para
melhoria do sistema, dentre elas destacamos:

· Subestação Itapuã 69/13,8 kv – 12,5 MVA, bem como a Linha de
Distribuição 69 kV Porto Velho / Itapuã, 95 Km.

· Subestação Centro 69/13,8 kV – 52 MVA, bem como a Linha de
Distribuição 69 kV Areal/Centro, 2 Km e o Bay de 69 kV na SE-Areal;

· Subestação Ariquemes II 69/13,8 kV – 25 MVA, bem como a Linha de
Distribuição 69 kV Ariquemes EELN/Ariquemes II, 6,8 Km e o Bay de 69
kV na SE-Ariquemes EELN.

· Subestação Ji-Paraná III 69/34,5/13,8 kV – 64,5 MVA concluída no final
de 2015;

· Continuação do processo de implantação do despacho móvel para o
interior do Estado;

· Melhoria da geração de energia para os sistemas isolados com o novo
supridor;

· Manutenção de Linhas de Subtransmissão de 69 e 138 kV;
· Manutenção de redes de distribuição urbanas e rurais;
· Construção de um novo alimentador em Vilhena;
· Intensificação dos serviços de manutenção preventiva com equipes de

linha viva;

POLÍTICA DE ATENDIMENTO

- Ouvidoria

No exercício de 2016 foram registrados 2.259 processos de ouvidoria, dos
quais 395 foram enviados através do Sistema Geral de Ouvidoria - SGO/
ANEEL e 1.864 através da Ouvidoria da Eletrobras Rondônia (incluindo denún-
cias) , apresentando uma diminuição de 33% referente ao exercício anterior.

CMDE ANEEL

DEC (horas) 38,48 31,40 38,90 28,95 41,00 32,18 16,40 22,65
FEC (nº vezes) 28,90 26,00 32,50 24,61 30,38 21,59 14,60 18,34
TMA (minutos) 325,7 292,0 286,4 258,2 290,4 302,4 -            -

2014
Meta 2016

20152011 2012 2013 2016Indicadores
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O quadro a seguir mostra a evolução desses processos:

2012 2013 2014 2015 2016
ANEEL 666 401 538 721 395
CERON 4.784 3.638 3.526 2.656 1.864
Total 5.450 4.039 4.064 3.377 2.259

As principais reclamações registradas em 2016, incluindo as denúncias, fo-
ram sobre Interrupção do Fornecimento (17%); Denúncias (28%); Serviços
fora de prazo (9%) Faturas com erro (8%).

Foram registradas 504 Denúncias por consumo irregular de energia, para as
quais foram abertos processos de fiscalização e recuperação de consumo,
quando for o caso.

O quadro a seguir apresenta a evolução do atendimento (acessos à Ouvidoria)
nos últimos cinco anos:

2012 2013 2014 2015 2016

Total de atendimentos 34.275 32.156 18.371 10.441 20.685
Atendimentos que originaram processos 5.450 4.039 4.064 2.656 1.864
Média diária de atendimentos 129,83 121 70 39 56

A implantação do tele atendimento (CALL CENTER) próprio da ouvidoria, por
meio do número 0800 647 7992, facilitou o acesso dos consumidores. Com
isso, a CERON atende com mais eficiência e de forma mais satisfatória os
seus consumidores. Além do teleatendimento, a Empresa disponibiliza outros
canais de acesso, tais como:

· Site da Eletrobras Rondônia – Sistema SOU –
www.eletrobrasrondonia.com;

· Atendimento Presencial – Ouvidoria;
· Site ANEEL – Sistema SGO – 167;
· Correspondência.

-  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 2016, o resultado da pesquisa foi de 60,8%, maior em relação ao ano
anterior. Das oito concessionarias da Região Norte, a pesquisa revelou que
fomos a única a obter o conceito “Bom”.

IASC – Eletrobras Distribuição Rondônia

- 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 dez pontos de atendimentos (PA) e
outro em Brasília/DF, com trinta e três PA’s.

Em 2016 foram recebidas 589.679 ligações, registrando uma redução, em 7%
em relação a 2015.

 

- Atendimento Presencial

A Empresa possui 58 lojas de atendimento, espalhadas em 52 municípios e 04
distritos. Em 2016 foram atendidos aproximadamente 220.800 consumidores,
havendo uma diminuição, na ordem de 31%, em relação a 2015 quando foram
feitos 320.000 atendimentos.

- Atendimento On-line

Para maior comodidade do nosso consumidor, a empresa dispõe também de
atendimento on-line, onde por meio da internet sitio
(www.eletrobrasrondonia.com), o consumidor pode solicitar serviços e reti-
rar 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 paga-
mento”, tem aumentado a procura por esse atendimento, conforme mostra o
quadro a seguir.

- Autoatendimento - TAS

A Empresa dispõe, em 33 lojas, de Terminais de Auto Serviço (TAS) onde os
consumidores podem retirar sua fatura de energia elétrica para efetivar o
pagamento. A ferramenta foi implantada em 2010 e já foram emitidas mais de
5.000.000 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 2016 foram emitidas 705.000 faturas pelo canal.

PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA

O montante de perdas de energia foi de 1.242.259 MWh, correspondendo a
29,76% 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 2016 é demonstrada no
gráfico a seguir.

Atendimento ao Consumidor 2012 2013 2014 2015 2016

Total de ligações  atendidas (call center) 716.335 603.208 539.881 630.241 589.679
Reclamações em relação ao total de 
ligações atendidas (%) 38% 18% 79% 23% 20%

Tempo médio de espera até o início de 
atendimento (min) 0,60 0,76 0,34 0,31 0,24

Tempo médio de atendimento (min) 3,15 3,35 2,54 2,33 2,33

 

http://www.eletrobrasrondonia.com;
http://www.eletrobrasrondonia.com),
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Evolução da Perda Total (MWh) nos últimos cinco anos.

2012 2013 2014 2015 2016
Energia Requerida Bruta (MWh) 3.581.714 3.784.801 3.963.819 4.107.511 4.183.371    
Consumo Interno (MWh) 18.656 18.246 17.837 20.018 8.591           
Consumidor Livre (MWh) 36.759 41.758 36.759 27.691 43.355         
Energia Requerida Líquida (MWh) 3.563.058 3.766.555 3.945.982 4.087.493 4.174.780
Consumo (Energia Faturada) (MWh) 2.713.082 2.821.857 2.992.056 2.966.680 2.889.016    
Perdas de Energia (MWh) 813.217 902.940 917.167 1.093.122 1.242.259

Índice de Perdas (%) 22,82 23,97 23,24 26,74 29,76

A Empresa realizou em 2016 inspeções em mais de 142 mil unidades consumi-
doras, sendo regularizadas mias de 93 mil encontradas com irregularidades
ou falha na medição, agregando 121.062 MWh, conforme gráficos a seguir:

Dentre os fatores que impactaram no aumento das perdas em 2016 destaca-se:

 

 

· Não faturamento da Energia Recuperada de 19.602 processos
administrativos já abertos (cerca de 60 GWh), em virtude de intervenção
da Justiça do Estado de Rondônia, por meio de duas ações Civil Pública
quanto à emissão do laudo de aferição; registramos que em Rondônia,
nas áreas urbanizadas, a fonte principal das perdas se dá através da
manipulação dos medidores e não por desvios de energia;

· Elevação das tarifas e retração na economia, induzindo ao aumento do
furto e das fraudes e a redução do consumo no Grupo A, em especial
da carga de frigoríficos e da fábrica de cimento com o término das
obras das Usinas;

· Aumento das áreas de invasões nas áreas no entorno da capital Porto
Velho, cujo problema também foi agravado pelo término das obras das
Usinas de Santo Antônio e J irau, concomitante com a falta de
regularização fundiária por parte do Poder Público, dificultando o esforço
de regularização das redes;

· Aumento da autorreligação de consumidores desligados por falta de
pagamento em cerca de 50.000 unidades consumidoras, tendo em
vista o esforço para a redução da inadimplência;

· Atraso na execução do Programa de Obras, impactando na operação
em sobrecarga e subtensão em algumas localidades, principalmente
nas regiões de Porto Velho e Ariquemes, aumentando a Perda Técnica;

· Redução do esforço de inspeção devido a restrições financeiras, com
déficit na realização das operações de inspeção e de regularização da
ordem de 30.000 intervenções/ano.

Visando minimizar o problema foi firmado contrato com o IPEM - Instituto de
Peso e Medida do Estado de Rondônia, a implantação do laboratório para
aferição e elaboração de laudo com início desse serviço em novembro de
2016.

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, e não
realização de outras que estavam previstas para 2016.

DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

CONVERGÊNCIA DOS PADRÕES INTERNACIONAIS

As Demonstrações Financeiras apresentadas pela CERON estão em confor-
midade 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 social 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 2016 apresentou
prejuízo maior que em 2015 em R$ 274,4 milhões, passando de R$ 560,8
milhões em 2015 para R$ 835,3 milhões em 2016. Onde trataremos as rubricas
que mais impactaram no resultado do exercício, demonstrado no resumo
gerencial abaixo:

Rec Líq (ROL) s/ Rec Construção 1.285,6 898,4 43,1%
Despesa Operacional (2.069,5) (1.239,5) 67,0%

Custo de Construção (199,2) (134,7) 47,9%
Despesa Operac s/Custo Construção (1.870,3) (1.104,8) 69,3%
PMSO                   (328,2) (256,7) 27,9%

Pessoal (134,3) (125,2) 7,3%
Material (6,2) (4,7) 30,6%
Serviço de Terceiros (132,0) (123,5) 6,9%
Outros (55,6) (3,2) 1616,4%

Compra Energia (1.030,7) (756,7) 36,2%
Depreciação e Amortização (36,6) (36,2) 1,1%
Provisões Operacionais (474,9) (55,3) 758,8%

Resultado Operacional (584,7) (206,3) 183,4%
Resultado Financeiro (250,6) (365,4) -31,4%

 Resultado antes do IR / CSLL (835,3) (571,8) 46,1%
IR / CSLL 0,0 10,9 -100,0%

Lucro (Prejuízo) Líquido (835,3) (560,8) 48,9%

Até dez 
2016

%
2016/2015 Demonstrativo de Resultado Até dez 

2015
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· Lucro/Prejuízo Líquido

As Demonstrações Financeiras da CERON apresenta um prejuízo líquido em
2016 de R$ 835,3 milhões contra um prejuízo de R$ 560,9 milhões em 2015.
Este resultado deve-se principalmente aos fatos a seguir elencados:

· Constituição de Provisão de Impairment do ativo intangível e Concessão
onerosa no montante total de R$ R$ 226,6 milhões;

· Constituição de Provisão Operacional sobre os montantes parcelados
para recebimento junto ao Fundo CDE, n]ao incluídos no orçamento da
Conta CDE no exercício de 2017 no valor total R$ 196,3 milhões. A
provisão foi realizada com base no custo de capital sobre a diferença
não incluída no orçamento.

· Aumento dos custos com a compra de energia em R$ 274,1 milhões
principalmente em função do aumento do ACRmed que passou de R$
192,61/MW h em 2015 para R$295,10/MW h em 2016, conforme
estabelecido pela ANEEL. Este impacta diretamente nos contratos
bilaterais para o sistema interligado e isolado.

· Receita Operacional Líquida

A receita operacional liquida, sem receita de construção, aumentou em  43,1%,
em relação à 2015, passando de R$ 898,4 milhões em 2015 para R$ 1.285,6
milhões em 2016, em decorrência, principalmente, da amortização da CVA em
2016 e da constituição da CVA para os o próximo Ciclo tarifário 2016-2017.

· Despesas Operacionais sem receita de construção

No exercício de 2016 o total das despesas operacionais, sem o custo de
construção, atingiu um montante de R$ 1.870,3 milhões, contra R$ R$
1.104,8 milhões em 2015, representando um aumento de 69,3%. As
principais rubricas que contribuíram para este aumento foram:

· Outras Despesas Operacionais – que passou de R$ 3,2 milhões em
2015 para R$55,6 milhões em 2016, tendo como principais impactos no
aumento a reclassificação das devoluções aos Consumidores referente
aos indicadores de qualidade, dentre eles principalmente  DIC/FIC/DMIC
que em 2015 estava contabilizado com despesas financeiras e o aumento
das Perdas com Indenizações Judiciais que passaram de R$ 18,3 milhões
em 2015 para R$ 31,2 milhões em 2016, das quais podemos destacar
ações trabalhistas e civis.

· Compra de Energia – A variação se deu em razão, principalmente de:
(i) aumento dos gastos com a energia de reserva, cujo mecanismo de
contratação foi criado para aumentar a segurança no fornecimento de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, proveniente de
usinas especialmente contratadas para esta finalidade, conforme previsto
no parágrafo 1º do art igo 1º do Decreto nº 6.353/2008, estando
estabelecido que seus custos são rateados entre os agentes de consumo
(distribuidoras, consumidores livres e comercializadoras). O custo foi
maior em 2016, devido à necessidade de recuperação dos níveis dos
reservatórios das usinas hidroelétricas através da geração de energia
não hidroelétrica; (ii) Variação apresentada no resultado de apuração
Termonorte, em decorrência da variação significativa do ACRmed, que
passou de R$ 192,61/MWh em 2015 para R$295,10/MWh em 2016,
conforme estabelecido pela Aneel, uma vez que este valor é estabelecido
pela ANEEL com vigência anual e é utilizado como limitador de custos a
ser repassado para a tarifa do consumidor, o que estiver acima é coberto
via subsídio da CCC/CDE, ou encargo de serviço do sistema.

· Resultado Financeiro

O resultado financeiro foi melhor em R$ 114,9 milhões na comparação com
2015. Este efeito é divido principalmente que em 2015 foi celebrado o contrato
com a Eletronorte referente à divida junto a Termonorte cujo efeito Líquido no
Resultado foi de R$ 196,0 milhões, os montantes foram atualizados deste a
data do vencimento das parcelas inclusas no mesmo, já no exercício de 2016
as atualizações foram somente as variações ocorridas no próprio exercício.

· GESTÃO FINANCEIRA

POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DA DÍVIDA

No exercício de 2016, os recursos para os investimentos em ampliação e
melhoria dos sistemas de distribuição urbana e rural, foram bastante limita-
dos, levando a empresa a custear grande parte dos investimentos contrata-
dos, com recursos próprios. Para o equilíbrio da concessão a Empresa obteve
cobertura de déficit operacional, recurso do Banco Mundial – Energia+. Tam-
bém 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 exer-
cício em R$ 835,3 milhões.

Abaixo detalhamento de abertura de capital em reais mil:

· 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.

Os saldos dos contratos de empréstimos e financiamentos junto à Eletrobras
passaram de R$ 734,7 milhões em 2015 para R$ 964,0 milhões em 2016. As
condições financeiras dos contratos permaneceram inalteradas. Este aumen-
to do endividamento foi devido à repactuação dos empréstimos de Recursos
Ordinários 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, que tem a Empresa como patrocinado-
ra e a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS como gestora,
contou em 2016 com a participação de 563 empregados, representando 77%
do total de empregados.

· Quadro de Pessoal

A CERON finalizou o exercício de 2016 com 694 empregados efetivos, regis-
trando uma redução de 1% em relação ao exercício de 2015, decorrentes de
6 desligamentos. Em janeiro de 2016 houve a transposição de 27 empregados
para os quadros da União, motivo pelo qual o quadro de empregados no ano
de 2016 registrou a redução de 4% em relação a 2015. Todavia no mês
dezembro esses empregados foram reintegrados aos quadros da CERON,
conforme decisão judicial.

Capital Social
Outros 

Resultados 
Abrangentes

Lucros 
(Prejuízos) 
Acumulados

Total

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-        
Integralização de capital 245                -              -                245                 
Perda atuarial com benefício pós-emprego -                4.337-          -                4.337-              
Prejuízo do exercício -                -              835.268-        835.268-          

Em 31 de dezembro de 2016 1.325.369    4.124-          2.617.163-    1.295.918-     
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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 2016 foram oferecidas e ocupadas 50 (cinquenta) vagas para acadêmi-
cos 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
estratégias de ações para a formação de jovens profissionais, contribuindo
amplamente para uma consciência de c idadania partic ipativa, ética e
profissionalismo.

Em 2016 a empresa contou com 29 (vinte e nove) aprendizes distribuídos na
capital Porto Velho, e os 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:

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-

PRETO PARDO BRANCO INDÍGENA
03 (três) 21(vinte e um) 05 (cinco) 00 (00)

TOTAL DE PESSOA COM DEFICIENCIA

DEFICIÊNCIA FÍSICA 02 (dois)

TOTAL POR GÊNERO

GÊNERO FEMININO GÊNERO MASCULINO

16 (dezesseis) 13 (treze)
TOTAL POR RAÇA/COR

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
Dezembro de 2015.

O 5° Ciclo do SGD iniciou em março de 2016 com a etapa de Planejamento e
acompanhamento das Competências. A etapa de avaliação dos empregados
terá início a partir de fevereiro de 2017.

· Capacitação de Pessoas

Trata-se de um processo  cujo objetivo é capacitar e melhorar o conheci-
mento e habilidade do seu capital humano. O processo está alinhado com o
Sistema de Gestão de Desempenho-SGD,

Em 2016, a empresa consolidou 98 ações educacionais, envolvendo 616
participantes com investimento na ordem de R$ 0,3 milhões.  Entre as ações
realizadas em 2016, 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.

· 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.
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Ações Educacionais

2012 2013 2014 2015 2016
Nº de Treinamentos 444 172 78 119 98
Nº de Participantes 3.710 3.089 614 510 616
Homem Hora Treinado 44.841 27.251 24.500 22.200 28.940
Investimento (R$ mil) 1.323,4 1.222,0 434,3 599,5 320,8

3.     Segurança do Trabalho e da População

Em 2016 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
inspeções de segurança, realização de DDS (Diálogo Diário de Segurança) e
treinamentos 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, confor-
me consta no quadro a seguir.

2012 2013 2014 2015 2016

Taxa de Gravidade - TGA (*) 2 196 252       9 1
Taxa de Frequência - TFA (**) 0,63 2,44 8,19       1,42 0,75
(*) 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 2016 foram realizadas 1.146 inspeções de segurança e de
observação e acompanhamento de Tarefas, sendo 185 inspeções de empre-
gados próprios e as 961 inspeções de empregados terceirizados havendo um
acréscimo de 18,6% em relação ao ano anterior.

· Capacitação voltada para segurança do trabalho

O plano de capacitação voltado para segurança do trabalho atingiu no ano de
2016 o total de 17.098h/h de treinamentos da área de segurança, totalizando
36,8h de treinamento por empregado que atua em área de risco.

Dentre as ações realizadas, destacamos os treinamentos de Reciclagem de
NR-10 Básico e NR-10 Complementar, NR-35, Curso de CIPA, Direção Defen-
siva, Gerenciamento do Stress e Qualidade de Vida no Trabalho e Procedi-
mento Operacional Padrão 035 – Trabalho em Altura.

Cabe aqui especial destaque ao Treinamento de Procedimento Operacional
Padrão 035 – Trabalho em Altura conforme NR-35. O treinamento inédito foi
realizado na sede da Eletrobras Distribuição Rondônia em dezembro de 2016.
O evento contou com a participação de representantes das áreas de Segu-
rança do Trabalho, Gestores e Técnicos/Profissionais das áreas operacionais
de cada uma das empresas terceirizadas que prestam serviço na rede de
distribuição da Eletrobras, sejam empresas terceirizadas ou que apenas in-
tervenham na estrutura da Distribuidora (empresas de telefonia, TV a cabo e
internet), e contou com a parceria do Ministério do Trabalho.

· 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 2016, 165 escolas foram visitadas e 44.873 (quarenta e
quatro mil oitocentos e setenta e três) alunos conscientizados dos riscos da
energia elétrica.

· Campanhas de Segurança

O plano de ação de segurança com a população contempla a realização de
campanhas de prevenção de acidentes com ampla divulgação em mídia
televisiva, inclusive em horário nobre e campanhas em redes sociais, com
vídeos, banners e imagens. Foram realizadas, ainda, campanhas internas de
segurança e medicina do trabalho, com informes do Energia News e Programa
Mais Saúde.

Como resultado nas ações e campanhas de segurança com empregados
próprios, terceirizados e população constatamos a redução do número de
acidentes e indicadores de segurança, conforme detalhado abaixo:

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 2016, 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.
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· 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.

A Empresa conta com a participação formal de 11% dos empregados e empre-
gadas, 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 Empre-
sa, 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 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
evidenciar a campanha mundial “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”.  Em 2016
a Campanha 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 2016, a empresa foi mais uma vez reconhecida como “Empresa Amiga
da Criança”, mantendo o Selo Abrinq pelos compromissos assumi-
dos com a infância e a adolescência.

A concessionária também recebeu o diploma Empresa Amiga da Criança, as-
sinado 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 2016 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 Respon-

sabilidade 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 2016 o premio IASC, por estar entre as seis distri-
buidoras 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 540 municípios atendidos pelas distri-
buidoras de energia elétrica do Brasil.

GESTÃO AMBIENTAL

O contínuo tratamento das questões ambientais da companhia tem evidencia-
do 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 Mundial “Energia+”, que substitui medidores obsoletos, com mais de
quinze anos de uso, encaminhando para rec iclagem as sucatas, para
reaproveitamento de alguns de seus componentes como: ferro, vidro, alumí-
nio, plástico e outros, contribuindo para a redução do impacto ambiental.

Nesse projeto foram destinados à reciclagem mais de 82.000 medidores ob-
soletos.  A destinação dos medidores para reciclagem deu-se pela realização
de dois leilões. No segundo leilão além dos medidores foram vendidos: trans-
formadores, óleos, cabos e emaranhados metálicos, com a metodologia de
logística Reversa.

Na mesma linha, objetivando a contribuição com a preservação ambiental, o
Plano de Mudanças Climáticas foi instituído visando reduzir o consumo próprio
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

O Balanço Social é um demonstrativo que reune um conjunto de informações
administrativas, econômico-social e contábil, divulgando seus 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 2016 e 2015:

1 - GERAÇÃO E DISTRIBUÇÃO DA RIQUEZA:
Distribuição do Valor Adicionado 17% empregados 9% empregados
Obs.: A Demonstração do Valor Adicionado - DVA está 
apresentada, na íntegra, no conjunto das DFs. 97% financiadores 46% financiadores

1% outros % outros

2.1 - Remuneração
Folha de pagamento bruta (FPB)
- Empregados
- Administradores
Relação entre a maior e a menor remuneração: 
- Empregados
- Administradores

2.2 - Benefício Concedidos     
Valor (R$ mil) % sobre 

FPB
% sobre RL Valor (R$ 

mil)
% sobre 

FPB
% sobre RL

Encargos Sociais 25.536R$       19,03% 1,78% 23.295R$    18,61% 2,35%
Alimentação 10.128R$       7,55% 0,71% 9.939R$      7,94% 1,00%
Transporte 22R$              0,02% 0,00% 19R$           0,02% 0,00%
Previdência privada 4.419R$         3,29% 0,31% 4.228R$      3,38% 0,43%
Saúde 14.435R$       10,76% 1,01% 12.526R$    10,01% 1,27%
Segurança e medicina do trabalho 362R$            0,27% 0,03% -R$          0,00% 0,00%
Educação ou auxilio Creche 640R$            0,48% 0,04% 569R$         0,45% 0,06%
Cultura -R$             0,00% 0,00% -R$          0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.528R$         1,14% 0,11% 1.531R$      1,22% 0,15%
Participação nos lucros ou resultados 1.157R$         0,86% 0,08% 6.271R$      5,01% 0,63%
Outros 889R$            0,66% 0,06% 623R$         0,50% 0,06%
Total 59.116R$       44,06% 4,12% 54.166R$    47,14% 5,96%

Nº de empregados no final do exercício
Nº de admissões
Nº de demissões
Nº de estagiários no final do exercício
Nº de empregados portadores de necessidade especiais 
no final do exercício
Nº de prestadores de serviços terceirizados no final do 
exercício
Nº de empregados por sexo:
- Masculino
- Feminino
Nº de empregados por faixa etária:
- Menores de 18 anos
- De 18 a 35 anos
- De 36 a 60 anos
- Acima de 60 anos
Nº de empregados por nível de escolaridade:
- Analfabetos
- Com ensino fundamental
- Com ensino médio
- Com ensino técnico
- Com ensino superior
- Pós-graduados
Percentual de ocupantes de cargos de chefia, por sexo:
- Masculino
- Feminino

Balanço Social 2016 - Informações de Natureza Social e Ambiental
(Valores expressos em milhares de reais)

91% governo 87% governo

(105)% acionistas (42)% acionistas

Em 2016 Em 2015

Em 2016 Em 2015
125.160R$                                                          125.160R$                                                      

2 - RECURSOS HUMANOS:

133.376R$                                                          124.279R$                                                      
790R$                                                                 881R$                                                             

11% 11%
1% 1%

694 715
2.3 - Composição do Corpo Funcional

1
6 6
50 68

9 9

1.138 936

553 572
141 143

174 190
481 492
39 33

46 57
300 295
66 69

190 211
92 83

74,00% 79,00%
26,00% 21,00%

mailto:o@energia.escola.
http://www.eletrobrasrondonia.com,
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Continuação
Balanço Social Anual / 2016

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 seguimen-
tos,  tendo como princípios básicos a transparência, a prestação de contas,
a equidade e a responsabilidade corporativa.

· Composição Acionária

O capital social subscrito, em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 1.325 mil,
representado por 1.212.156.653 ações ordinárias, sem valor nominal, confor-
me a seguir:

· Composição do Conselho de Administração

Luiz Henrique Hamann - Presidente
Luiz Marcelo Reis de Carvalho - representante da Centrais Elétricas de Rondônia
Martim Ramos Cavalcanti - representante do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Ana Beatriz Sadeck Soares Rodrigues - representante do Estado de Rondônia
José Carlos Carregaro - 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

Acionistas Quantidade de Ações 
2016 

%   R$ mil 
Eletrobras 1.212.156.653 100 1.325.369 
Total 1.212.156.653 100 1.325.369 

 

Luiz Eduardo dos Santos Monteiro – membro suplente

Simone de Castro Rodrigues - membro suplente

Sérgio Gestera Costa  - Membro Suplente

· Composição da Diretoria Executiva

Luiz Marcelo Reis de Carvalho - Diretor-Presidente

Thiago Pereira Soares - Diretor Financeiro e Comercial - Interino

Luiz Marcelo Reis de Carvalho - Diretor de Gestão - Interino

Thiago Pereira Soares - Diretor de Operação e Expansão

Luiz Armando Crestana - Diretor de Regulação e Projetos Especiais - Interino

CÓDIGO DE ÉTICA ÚNICO PARA O SISTEMA ELETROBRAS

A empresa possui uma Comissão de Ética que no ano de 2016 manteve a
divulgação do Código de Ética, dando enfoque à prevenção ao combate à
violência contra a mulher, ao assédio moral e sexual, não divulgação de infor-
mação confidencial (sigilo profissional), não discriminação aos clientes ou
aos colegas de trabalho por motivos de raça, nacionalidade ou religião, a não
aceitação de subornos, combate a corrupção, combate ao nepotismo, entre
outros temas. A Comissão de Ética tem andado lado a lado com a área de
Compliace e tem sido valorizado como ponto relevante no desenvolvimento da
cultura da Empresa.

AUDITORES INDEPENDENTES

Para maior transparência e confiabilidade nas informações, particularmente
nas econômico-financeiras, a empresa conta com o apoio de auditores inde-
pendentes.

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

De acordo com a Política de Gestão de Riscos das Empresas Eletrobras,
riscos empresariais são aqueles que, mesmo não sendo prioritários nas sub-
sidiárias, devem ser reportados à holding, dados a relevância e o interesse
corporativo que envolvem, por razões referentes às responsabilidades da
holding em relação ao seu Conselho de Administração, acionistas, investido-
res e órgãos reguladores/fiscalizadores.

Para definição da quantidade de riscos empresariais a serem analisados e
reportados ao final do Ciclo 2016 foram considerados:

· os riscos priorizados no Ciclo 2014, através da RES-694/2014, de 20/
10/2014, e aqueles priorizados no Ciclo 2015, através da RES-670/
2015;

· o Relatório Anual de Gestão de Riscos - Ciclo 2015, emitido em 12/
02/2016;

· os Testes da Administração referentes ao Ciclo 2015, no âmbito das
empresas Eletrobras (Certificação SOX);

· as deficiências de alta relevância reportadas pelo auditor externo no
Ciclo 2015, no âmbito das empresas Eletrobras (Certificação SOX).

Com objetivo de utilizar as metodologias da Política de Riscos, Norma de
Riscos - EAE-010 em conformidade a ISO31000 que deverão ser analisa-
dos pontualmente na Eletrobras Distribuição Rondônia, sendo:

1. FCPA/LACBRA
2. Administração Fiscal/Tributária
3. Gestão Contábil de Ativos
4. Mudanças Climáticas
5. Emissão de Gases e Efeito Estufa
6. Formação e Gestão do Contencioso
7. Demonstrações Contábeis e Financeiras

Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade
Nº de processos trabalhistas julgados procedentes
Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes
Valor total de indenizações e multas pagas por 
determinação da justiça

Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ 
mil)

% sobre 
RO

% sobre RL

3.1 - Relacionamento com a Comunidade
Totais dos investimentos em:
Educação 465R$            -0,20% 0,03% 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 209R$            -0,09% 0,01% 0,00% 0,00%
Total dos investimentos 674R$            -0,29% 0,04% 0,00% 0,00%
Tributos (excluídos encargos sociais) 720.203R$     -123,17% 48,50% 779.119R$  315,48% 62,07%
Compensação financeira pela utilização de recursos 
hídricos

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total - Relacionamento com a Comunidade 720.877 315,48% 62,07% 614.669 315,49% 62,07%

Descreva os critérios de responsabilidade social 
utilizados para a seleção de seus FORNECEDORES:

Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ 
mil)

% sobre 
RO

% sobre RL

Investimentos e gastos com manutenção nos processos 
para a melhoria do meio ambiente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gastos com a preservação e/ou 
degradados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gastos com a educação ambiental para 
terceirizados, autônomos e administradores da entidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gatos com educação ambiental para a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimentos e gastos com outros projetos ambientais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Quantidade de processos ambientais, administrativos e 
contra a entidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valor das multas e das indenizações relativas à matéria 
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)

Em 2016 Em 2015
3 - INTERAÇÃO DA ENTIDADE COM O AMBIENTE EXTERNO:

Em 2016 Em 2015
4 - Interação com o Meio Ambiente    

996 998
2.4 - Contigências e passivos trabalhistas:

3.439R$                                                              1.617R$                                                          

584.707-R$                                                          206.346-R$                                                      
1.484.833R$                                                       1.033.159R$                                                   

Em 2016 Em 2015
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8. Fluxo de Caixa
9. Gestão de Seguros
10. Controles Ambientais
11. Biodiversidade e Meio Físico
12. Acidentes Ambientais
13. Renovação das Concessões
14. Custo de Geração do Sistema Isolado
15. Revisão tarifária da Distribuição
16. Terceirização
17. Aquisições de Suprimentos
18. Inadimplência
19. Gestão de Obras – Planos de Contingência da Distribuição
20. Conformidade – Certificação

i. ISO9001/2015
ii. ISO1002/2015

Processo de Gestão de Riscos

De acordo com a Norma ISO 31000:2009 - Gestão de Riscos - Princípios e
Diretrizes, “Todas as atividades de uma organização envolvem risco. As
organizações gerenciam o risco, identificando-o, analisando-o e, em seguida,
avaliando se o risco deve ser modificado pelo seu tratamento a fim de atender
a seus critérios sobre risco. Ao longo de todo este processo, elas comunicam
e consultam as partes interessadas e monitoram e analisam criticamente o
risco e os controles que o modificam, a fim de assegurar que nenhum tratamento
de risco adicional seja requerido”.

Um adequado gerenciamento de riscos é essencial para que a Eletrobras
possa cumprir com sua missão de atuar nos mercados de energia de forma
integrada, rentável e sustentável. Neste sentido, o envolvimento da
Administração com essa atividade é fundamental. De acordo com o “Código
das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC”, em sua 4ª edição,
item 2.3.1. “Gerenciamento de Riscos Corporativos”: “O Conselho de
Administração deve assegurar-se de que a Diretoria identifica preventivamente
– por meio de um sistema de informações adequado – e lista os principais
riscos aos quais a organização está exposta, alem da sua probabilidade de
ocorrência, a exposição financeira consolidada a esses riscos (considerando
sua probabilidade de ocorrência, o impacto financeiro potencial e os aspectos
intangíveis) e as medidas e os procedimentos adotados para sua prevenção
ou mitigação, sua probabilidade de ocorrência, bem como as medidas e os
planos adotados para sua prevenção ou minimização”.

Atividades inerentes ao processo de Gestão de Riscos, como identificação,
análise, tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia se
encontra exposta, sempre foram realizadas nas empresas Eletrobras, porém
em formatos distintos, sem metodologias de apoio, sem priorizações, sem
consolidação e reporte dos resultados.

A Gestão de Riscos Corporativos atual, formalizada em Política própria e
embasada em metodologia internacionalmente reconhecida e adotada por
diversas corporações do mundo empresarial, alinhada ao planejamento
estratégico e ao mapeamento de processos, busca corrigir esta falha e fazer
com que, de fato, a gestão de riscos possa contribuir e apoiar as tomadas de
decisão pela Administração.

Mapa de Riscos Corporativos – Resumo Executivo
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· 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 fluxogramas envolvendo Processos, Departamentos,
Gerências e Diretoria Executiva;

· Testes da Administração: Execução de testes de auditoria de modo a
verif icar a ef icácia dos controles internos dos subprocessos
relevantes da Empresa.

· Seguros

Para seguros de seus bens patrimoniais esta empresa segue especificamen-
te a Política e Norma de Seguros Operacionais e a Norma de Seguros
Patrimoniais, definida por sua Administração que abrange contratação de
coberturas securitár ias 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 Prestação de Serviço estabelecido entre a Compa-
nhia 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 2015/2016 – 0 Evento

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.

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: 25/08/2016 25/08/2017 

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 
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Para monitoramento a empresa possui um trabalho de mapeamento de riscos,
denominado Análise Preliminar de Riscos Seguráveis – APRS. Nos seis últimos
anos houve apenas 01 (um) sinistro relacionado a causas naturais nos equi-
pamentos de subestações, porém nenhum relacionado a falhas humanas
relativos à queima ou danos nos equipamentos de subestações.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A evolução do ambiente corporativo no qual a Eletrobras e suas empresas
estão inseridas apresenta constante e desafiadora evolução, não apenas por
questões ligadas ao contexto operacional e regulatório do modelo setorial,
mas fundamentalmente pelos aspectos de gestão dos negócios. Temas como
gerenciamento de riscos, governança corporativa, planejamento estratégico
e compliance têm ocupado de forma crescente a agenda da Administração,
demandando respostas rápidas e alinhadas.

Em paralelo, questões ligadas a conduta ética, fraudes e corrupção vêm
ganhando destaque no mundo corporativo. A Eletrobras aprovou, em maio de
2014, um Programa de Compliance à Lei Contra Práticas de Corrupção estran-
geira (FCPA) e Lei 12.846/13 brasileira, envolvendo todos os colaboradores e
empresas a ela associados.

Em 2014, o “Manual de Compliance referente às Leis Anticorrupção”, parte
integrante do Plano de Implementação do Programa de Compliance, foi aprova-
do pela Diretoria Executiva da Eletrobras, por meio das Resoluções RES-827/
2014 e RES-021/2015. No Manual está prevista a criação da Comissão Diretiva
de Compliance, de caráter permanente, e da Comissão Executiva de Correição,
que será criada toda vez que for necessário investigar e aprofundar algum
tema específico.

Em 2015, a Diretoria Executiva da Eletrobras aprovou a criação da Superinten-
dência de Conformidade e Gestão de Riscos, assim como seus departamen-
tos subordinados.

Em julho de 2016, a Eletrobras fortaleceu sua estrutura com a criação da
diretoria de Conformidade, com uma estrutura que conta com 3 (três) depar-
tamentos: Riscos, Controles e  Integridade. A nova diretoria, criada por meio
da RES-827/2014, tem por objetivo promover a gestão da conformidade no
que se refere à adequação a leis, normas e conduta ética, bem como a gestão
dos riscos corporativos e a gestão do ambiente de controles internos.

A seguir, é apresentada uma tabela com um breve resumo dos principais
marcos e indutores que demonstram a evolução do Programa de Integridade
das empresas Eletrobras, cuja evolução cronológica explica a crescente im-
portância das atividades de Compliance em seu contexto corporativo.

PRINCIPAIS NÚMEROS DA EMPRESA
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Porto Velho-RO, 15 de março de 2017.

A Administração

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   31 de Dezembro de 2016
e relatório dos auditores independentes.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de Reais)

Ativo

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demons-
trações  financeiras.

Ano Principais marcos Breve resumo 
1977 Lei Contra a Prática de 

Corrupção Estrangeiras 
Foreign Corrup Practices 
ACT (FCPA) 

Tornou ilegal o pagamento efetuado a funcionários de 
governos estrangeiros, partidos políticos, candidatos 
a cargos políticos estrangeiros em troca de vantagens 
comerciais ou econômicas. Exige que as empresas 
mantenham seus livros e registros de forma 
adequada e desenvolva um sistema de controle 
contábil interno de acordo com determinados 
padrões.  

2008 Início da negociação das 
ações da Eletrobras na 
Bolsa de Valores de New 
York (NYSE) 

Sujeição da Eletrobras às leis e regulamentos dos 
Estados Unidos que são aplicáveis às empresas cujas 
ações estejam listadas na NYSE. 
 

2008 Plano de Transformação Processo de reorganização e reposicionamento da 
Empresa composto por 41 projetos, dentre os quais 
se destacam as iniciativas de gestão de riscos 
corporativos e gestão do ambiente de controle 
internos (com foco no Compliance à Lei Sarbanes-
Oxley). 

fev/2014 Lei 12.846/2013 (Lei da 
Empresa Limpa) 

Trata sobre a responsabilização civil e administrativa 
da pessoa jurídica pela prática de atos lesivos contra 
a administração pública, nacional ou estrangeira. 

dez/2014 Iniciada a implantação do 
Programa de Compliance na 
Eletrobras 

Aprovação do Programa de Compliance e do “Manual 
de Compliance referente às Leis Anticorrupção”. 

mar/2015 Decreto 8.420/2015 Estabeleceu a necessidade da criação de um 
programa de integridade (compliance) em todas as 
empresas que atuam no Brasil. 

jun/2015 Investigação Independente Contratação de um escritório de advocacia 
especializado em investigação corporativa para 
avaliar a eventual existência de irregularidades que 
violem a FCPA, a Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção 
brasileira) e o Código de Ética das Empresas 
Eletrobras. 

dez/2015 Avanço na implantação do 
Programa de Compliance 

Aprovação da Versão 2 do “Manual de Compliance 
referente às Leis Anticorrupção”  e de guias para 
públicos especiais, além da criação da 
superintendência de Conformidade. 

mai/2016 Resolução 18 da CGPAR Trata da implantação das políticas de Conformidade e 
Gerenciamento de Riscos nas empresas federais 
estatais. 

jun/2016 Lei 13.303/2016 (Lei das 
Estatais) 

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
Dispõe regras de estruturas e práticas de 
Compliance, gestão de riscos e controle interno. 

jul/2016 Aprovação da Diretoria de 
Conformidade 

Aprovação da diretoria de Conformidade, assim como 
sua estrutura. 

 

Variação (%)

2016/2015

Consumidores  Totais Nº 609.080 589.332 3,4%
Consumidores  Residenciais Nº 439.160 423.404 3,7%
Localidades atendidas Nº 140 140 0,0%
Demanda Máxima kW 645.017 691.242 -6,7%
Energia Requerida Bruta MWh 4.183.371 4.107.511 1,8%
Energia Requerida Líquida MWh 4.177.034 4.087.493 2,2%
Energia Comprada MWh 4.183.371 4.096.683 2,1%
Energia Faturada (cativo) MWh 2.889.016 2.966.680 -2,6%
Consumidor Livre MWh 43.355 27.691 56,6%
Perdas MWh 1.244.524 1.093.122 13,9%
Perdas % 29,8% 26,7% 11,44%
Receita Operacional Bruta R$ mil 2.205.036 1.763.746 25,0%
Receita Operacional Líquida R$ mil 1.484.833 985.921 50,6%
Despesas Operacionais R$ mil -2.069.540 -1.240.799 66,8%
Resultado do Serviço R$ mil -584.707 -254.878 129,4%
Receita do Fornecimento de Energia R$ mil 1.644.358 1.654.275 -0,6%
Energia Comprada para Revenda R$ mil -989.185 -721.434 37,1%
Despesa com Pessoal R$ mil -134.336 -125.160 7,3%
Despesa com Serviços de Terceiros R$ mil -132.033 -123.514 6,9%
MWh/empregado (próprio) MWh 3.974 4.052 -1,9%
Consumidor/empregado (próprio) Nº 838 805 4,1%
DEC horas 32,18 41,00 -21,5%
FEC nº de 21,59 30,38 -28,9%
TMA minutos 302,4 290,4 4,1%

Descrição Un. 2016 2015

 

Notas 31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE
Fornecedores (19) 1.456.393       1.227.024       
Tributos e contribuições sociais (20) 69.418            59.680            
Encargos de dívidas (21) 6                     8                     
Financiamentos e empréstimos (21) 23.324            127.651          
Obrigações com Parcela A (9)   74.898            294.428          
Obrigações de ressarcimento (10) 125.083          6.164              
Obrigações sociais e trabalhistas (23) 17.167            12.631            
Benefícios Pós-emprego (24) 6.316              2.886              
Encargos setoriais (25) 21.459            20.113            
Concessão onerosa (26) 191.325          -                  
Outros passivos (27) 46.199            36.837            

Total do Passivo Circulante 2.031.588     1.787.422     

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores (19) 3.421.566       3.060.507       
Tributos e contribuições sociais (20) 4.260              3.955              
Financiamentos e empréstimos (21) 940.637          607.023          
Obrigações de Ressarcimento (10) 152.339          142.624          
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, e fiscais (22) 172.184          134.772          
Adiantamentos para futuro aumento de capital (28) -                 245                 
Outros passivos (27) 47.439            42.199            

Total do Passivo Não Circulante 4.738.425     3.991.325     

Patrimônio Líquido (passivo a descoberto)
Capital Social (29) 1.325.369       1.325.124       
Prejuízos acumulados (2.617.163)     (1.781.895)      
Outros resultados abrangentes (4.124)            213                 

Total do Patrimônio Líquido (passivo a descoberto) (1.295.918)   (456.558)       

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
(PASSIVO A DESCOBERTO)                                                                                                                                  5.474.095     5.322.189     
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2016
(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 2016
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demons-
trações financeiras.

Notas 31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE
Fornecedores (19) 1.456.393       1.227.024       
Tributos e contribuições sociais (20) 69.418            59.680            
Encargos de dívidas (21) 6                     8                     
Financiamentos e empréstimos (21) 23.324            127.651          
Obrigações com Parcela A (9)   74.898            294.428          
Obrigações de ressarcimento (10) 125.083          6.164              
Obrigações sociais e trabalhistas (23) 17.167            12.631            
Benefícios Pós-emprego (24) 6.316              2.886              
Encargos setoriais (25) 21.459            20.113            
Concessão onerosa (26) 191.325          -                  
Outros passivos (27) 46.199            36.837            

Total do Passivo Circulante 2.031.588     1.787.422     

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores (19) 3.421.566       3.060.507       
Tributos e contribuições sociais (20) 4.260              3.955              
Financiamentos e empréstimos (21) 940.637          607.023          
Obrigações de Ressarcimento (10) 152.339          142.624          
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, e fiscais (22) 172.184          134.772          
Adiantamentos para futuro aumento de capital (28) -                 245                 
Outros passivos (27) 47.439            42.199            

Total do Passivo Não Circulante 4.738.425     3.991.325     

Patrimônio Líquido (passivo a descoberto)
Capital Social (29) 1.325.369       1.325.124       
Prejuízos acumulados (2.617.163)     (1.781.895)      
Outros resultados abrangentes (4.124)            213                 

Total do Patrimônio Líquido (passivo a descoberto) (1.295.918)   (456.558)       

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
(PASSIVO A DESCOBERTO)                                                                                                                                  5.474.095     5.322.189     

Notas
31/12/2016 31/12/2015

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (30)  1.484.833      985.921         

CUSTO OPERACIONAL (1.577.008)     (1.048.755)     
 
      Custo com Energia Elétrica (31)  (1.030.744)     (756.659)        
         Energia elétrica comprada para revenda (989.185)          (721.434)          
         Encargos de uso da rede de transmissão (17.613)            (16.949)            
         Proinfa (23.946)            (18.276)            

      Custo de Operação (32)  (347.037)        (157.363)        
         Pessoal, material e serviços de terceiros (119.804)          (120.763)          
         Depreciação e amortização (34.386)            (31.953)            
         Outros (192.847)          (4.647)              

      Custo do serviço prestado a terceiros (32)  (199.227)        (134.733)        

RESULTADO BRUTO (92.175)          (62.834)          

      Despesas Operacionais (32)  (492.532)        (192.044)        

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (584.707)        (254.878)        

RESULTADO FINANCEIRO (33)  (250.561)        (365.420)        

RESULTADO OPERACIONAL ANTES A LEI 12.783/13 (835.268)        (620.298)        
         Valor Novo de Reposição - VNR -                  48.532            

RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (835.268)        (571.766)        
      Imposto de renda e contribuição social -                   10.929             

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (835.268)        (560.837)        

Prejuízo básico por ação (R$) (0,69)              (0,46)              

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demons-
trações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demons-
trações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações finan-
ceiras.

31/12/2016 31/12/2015

Prejuízo do exercício (835.268)       (560.837)     

Outros componentes do resultado abrangente
Perda (Ganho) atuarial em benefício pós-emprego (4.337)             213                

Total do resultado abrangente do exercício (839.605)       (560.624)     

Capital Social Prejuízos 
Acumulados

Outros 
Resultados 

Abrangentes
Total

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)    
Integralização de capital 245              -               -                245              
Perda atuarial com benefício pós-emprego -               -               (4.337)           (4.337)          
Prejuízo do exercício -               (835.268)      -                (835.268)      

Em 31 de dezembro de 2016 1.325.369  (2.617.163) (4.124)         (1.295.918) 

31/12/2016 31/12/2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do Exercício (835.268)         (571.766)         
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período c/ recursos provenientes de atividades 
operacionais:

Depreciação do imobilizado 1.982                 1.970                 
Amortização do intangível 34.575               34.196               
Variações monetárias líquidas 104.869             50.694               
Encargos financeiros 111.687             95.655               
Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa-consumidores 7.849                 (23.570)              
Baixa de títulos incobráveis 59.114               62.626               
Provisão diferença de recebíveis - CCC 196.273             -                     
Outras provisões (9.000)                2.000                 
Provisão outros ativos (36)                     (479)                   
Provisões passivas 17.997               (9.199)                
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos 11.331               23.914               
Provisão contrato oneroso 191.325             -                     
Valor Novo de Reposição - VNR (50.910)              (48.532)              
Outros resultados abrangentes (4.337)                213                    
Baixa do ativo financeiro 4.316                 -                     
Baixa do ativo Intangível 224                    -                     

(158.009)         (382.278)         
(Aumento) Redução de Ativos

Consumidores (36.070)              (119.540)            
Títulos e valores mobiliários 28.113               (12.178)              
Direitos de ressarcimento 137.855             (708.778)            
Devedores diversos (257)                   (614)                   
Serviços em curso (5.721)                (881)                   
Tributos e contribuições sociais (1.618)                (13.620)              
Estoques 2.084                 (824)                   
Despesas pagas antecipadamente 1.819                 2.044                 
Cauções e depósitos vinculados (38.407)              (4.688)                
Outros créditos 175.127             (127.499)            

262.925          (986.578)         

Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores 25.898               1.345.403          
Tributos e contribuições sociais 10.043               26.565               
Obrigações estimadas 7.967                 (2.557)                
Encargos setoriais (10)                     21.388               
Obrigações de ressarcimento 118.920             (2.097)                
Consumidores - taxas diversas 2.318                 555                    
Outros (204.558)            225.017             

(39.422)           1.614.274       
Caixa Líquido aplicado nas atividades operacionais 65.494             245.418          

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
  Aquisição de ativo financeiro indenizável (171.151)            (131.956)            
  Aquisição de ativo imobilizado (3.845)                (5.264)                
  Aquisição de ativo intangível (8.944)                (3.706)                

Caixa Líquido Aplicado nas atividades de Investimentos (183.940)         (140.926)         

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos 167.482             -                     
Pagamento de encargos financeiros (22.328)              (13.586)              
Pagamento de empréstimos e financiamentos (33.402)              (70.031)              

Caixa líquido aplicado nas atividades  de financiamentos 111.752          (83.617)           

Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (6.694)             20.875             

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 25.400               4.525                 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 18.706               25.400               

Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa (6.694)             20.875             
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016
(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 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma).

1. Contexto Operacional

As Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON (Companhia), sociedade por
ações de economia mista e capital fechado, 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 controlada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
Eletrobras, que possui 100% do seu capital social, é uma concessionária de
serviço público de energia elétrica.

Seu principal objetivo é projetar, construir e explorar o serviço público de
distribuição aos consumidores finais de energia elétrica, assim como serviços
que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito
e atividades associadas ao serviço público de energia, prestar serviços téc-
nicos de sua especialidade e praticar os demais atos necessários à consecu-
ção de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, órgão vinculado ao Ministério
de Minas e Energia – MME.

A portaria do Ministério de Minas e Energia nº 422, de 3 de agosto de 2016,
designou a Companhia como responsável pela Prestação do Serviço Público
de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas a garantir a continuidade do
serviço na área de concessão do Estado de Rondônia até a assunção de
novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro,
nas áreas correspondentes aos Municípios no Estado de Rondônia (vide nota
explicativa 2).

31/12/2016 31/12/2015
Geração do Valor Adicionado
Receita de vendas de energia e serviços 2.154.123     1.645.383     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (7.849)           21.570          
Outras receitas (despesas) (459)              (193)             

2.145.815     1.666.760     

Insumos Adquiridos de Terceiros 
Custo da energia comprada (989.185)       (721.434)      
Custo de construção (199.227)       (134.733)      
Serviço de terceiros (132.033)       (123.514)      
Material (6.196)           (4.744)          
Outros custos operacionais (506.879)       (109.116)      

(1.833.520)    (1.093.541)   

Valor Adicionado Bruto 312.295    573.219    

Retenções
Depreciação/amortização (36.557)         (36.166)        

Valor Adicionado Líquido Gerado 275.738      537.053      

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas financeiras 512.883        773.396        

Valor Adicionado a Distribuir 788.621      1.310.449   

Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e encargos (134.336)       (125.160)      
Impostos, taxas e contribuições (721.492)       (602.809)      
Juros e variação monetária (763.443)       (1.138.816)   
Aluguéis (4.618)           (4.501)          

(1.623.889)    (1.871.286)   

RESULTADO DO EXERCÍCIO (835.268)     (560.837)     

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 788.621      1.310.449   

1.1 Continuidade Operacional da Companhia

A Companhia apurou prejuízo em suas operações no encerramento do exer-
cício 2016, no montante de R$ 835.268, aumentando o prejuízo acumulado
para R$ 2.617.163. Apresentou também o excesso de passivo circulante
sobre ativo circulante no montante de R$ 1.377.303.

Conforme detalhado na nota explicativa 2, a 165ª Assembleia Geral Extraordi-
nária da Eletrobras ocorrida em 22 de julho de 2016, deliberou, por maioria,
reprovar a prorrogação da concessão da controlada Centrais Elétricas de
Rondônia S.A - CERON número ANEEL nº 005/2001, deliberando ainda por
permanecer na prestação do serviço até a assunção do novo concessionário
com prazo final estabelecido em 31 de dezembro de 2017, observadas as
condições estabelecidas na Lei nº 12.783/2013, Art. 9o, onde está definido
que, não havendo a prorrogação do prazo de concessão e com vistas a
garantir a continuidade da prestação do serviço, o titular poderá, após o
vencimento do prazo, permanecer responsável por sua prestação até a
assunção do novo concessionário.

Adicionalmente, foi deliberado que até a transferência da distribuidora para o
novo controlador, a distribuidora receba diretamente, da União Federal ou
através de tarifa, todos os recursos e remuneração necessários para operar,
manter e fazer investimentos que forem relacionados aos serviços públicos
da respectiva distribuidora, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro da
Distribuidora, sem qualquer aporte de recursos, a qualquer título, pela
Eletrobras, consignando, a pedido do acionista controlador, que a aprovação
da União deste item, na qualidade de acionista, não tem o condão de vincular
a atuação da União (MME e ANEEL) na qualidade de poder concedente.

2. Concessões de serviço público de energia elétrica

A Companhia teve sua concessão vencida em 2015.

O Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015 regulamentou a prorrogação das
concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o art. 7° da Lei n°
12.783 de 11 de janeiro de 2013 por trinta anos.

Em 22 de julho de 2016, a 165ª Assembleia Geral Extraordinária, da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras, deliberou a não prorrogação das con-
cessões das controladas Distribuidoras de Energia do grupo Eletrobras, den-
tre elas, Centrais Elétricas de Rondônia S.A – CERON.

Ainda na 165ª Assembleia Geral Extraordinária foi deliberada a transferência
do controle acionário, até 31 de dezembro de 2017, das distribuidoras de
energia subsidiárias da Eletrobras,  nos termos da Lei nº 12.783/2013, com a
nova redação dada pela Medida Provisória nº 735, de 22 de junho de 2016,
desde que, até a transferência da distribuidora para o novo controlador, a
distribuidora receba diretamente, da União Federal ou através de tarifa, todos
os recursos e remuneração necessários para operar, manter e fazer investi-
mentos que forem relacionados aos serviços públicos da respectiva distribui-
dora, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro, sem qualquer aporte de
recursos, a qualquer título, pela Eletrobras e, ainda, foi aprovado que sejam
devolvidas, a qualquer tempo, a concessão das distribuidoras e que sejam
adotadas as providências de sua liquidação, nas seguintes hipóteses:

(i) A transferência de controle acionário não seja realizada até 31 de dezem-
bro de 2017. Por se tratarem de empresas estatais federais, a transferência
dos controles acionários das distribuidoras deverá observar as regras do
Plano Nacional de Desestatização (“PND”) em especial a Lei nº 9.491 de 9 de
setembro de 1997 competindo ao Conselho Nacional e Desestatização (“CND”)
aprovar a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização. A
Eletrobras informa ainda que as distribuidoras foram incluídas no Programa de
Parcerias e Investimentos (“PPI”) criado pela Medida Provisória nº 727/2016,
com vistas a facilitar a desestatização; ou

(ii) a respectiva distribuidora deixar de receber diretamente, da União Federal
ou através de tarifa, até a sua transferência para o novo controlador, todos
os recursos e remuneração necessários para operar, manter e fazer investi-
mentos que forem relacionados aos serviços públicos da respectiva distribui-
dora, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro sem qualquer aporte de
recursos, a qualquer título, pela Eletrobras.

Em 26 de julho de 2016, o Ministério de Minas e Energia – MME, mediante
Portaria MME n° 388/2016, definiu os termos e condições para a Prestação do
Serviço Público por órgão ou entidade da administração pública federal, esta-
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belecendo que a Geração Operacional de Caixa deve assegurar os investi-
mentos em quantidade suficiente para reposição de ativos e o pagamento dos
juros da dívida, além da manutenção da adimplência setorial.

Conforme descrito na Portaria o reajuste tarifário ocorrerá de modo ordinário
com periodicidade anual, a partir de 30 de novembro de 2016. A Portaria nº 388
estabelece, ainda, que todos os bens e instalações que estejam vinculados à
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e que tenham sido
realizados pela prestadora serão considerados reversíveis. Esses bens se-
rão revertidos automaticamente ao poder concedente, procedendo-se às
avaliações e determinação do montante da indenização devido, observados
os valores e as datas de incorporação ao sistema elétrico.

Em 03 de agosto de 2016, foi editada as Portarias do Ministério de Minas e
Energia nº 422, nomeando, a Centrais Elétricas e Rondônia S.A – CERON como
responsável pela prestação de serviços públicos de distribuição de energia
elétrica, de forma temporária, com vistas a garantir a continuidade do serviço,
nos termos do artigo 9º, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro
de 2016.

Em 13 de setembro de 2016 a ANEEL, decidiu: (i) instaurar Audiência Pública
com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento
da regulamentação da Portaria MME nº 388/2016, que trata dos termos e
condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia
elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal; e (ii) determi-
nar que a minuta de Resolução Normativa submetida à Audiência Pública tenha
vigência imediata, devendo eventuais ajustes resultantes das contribuições
da Audiência Pública terem seus efeitos retroagidos ao início da vigência.

Em 06 de outubro de 2016, a ANEEL emitiu o Ofício nº 352/2016-DR/ANEEL
dando as primeiras orientações para a elaboração do Plano de Prestação
Temporária dos Serviços de Distribuição, definindo as metas para melhoria da
qualidade, em termos de DEC e FEC, redução de perdas de energia e redução
de custos operacionais.

Em 13 de setembro de 2016, por meio na Lei nº 13.334/2016 (conversão da
Medida Provisória nº 727/2016), o Governo Federal criou o Programa de Par-
cerias de Investimentos - PPI, que, dentre outras atribuições, absorveu as
competências do Programa Nacional de Desestatização – PND.

Em 01 de novembro de 2016 foi emitido pelo Governo Federal o Decreto n°
8.893, definindo como prioridade nacional, no âmbito do PPI, a Desestatização
da CERON, e designou o BNDES como responsável pelo processo de
desestatização.

Por se tratar de empresa estatal federal, a transferência dos controles
acionários das distribuidoras deverá observar as regras do Plano Nacional de
Desestatização (“PND”) em especial a Lei nº 9.491 de 9 de setembro de 1997
competindo ao Conselho Nacional e Desestatização (“CND”) aprovar a moda-
lidade operacional a ser aplicada a cada desestatização.

Diante dessa definição a Companhia rebifurcou a parcela do ativo financeiro
na proporção correspondente, até 31 de dezembro de 2017, data limite para
permanecer como responsável pela operação e manutenção dos serviços
públicos da distribuidora.

3. Principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 foram autorizadas pela diretoria em 21 de março de 2017
e foram aprovadas pelo Conselho da Administração em 22 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 Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas
pela Administração na sua gestão.

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, 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, inclusi-
ve para tributárias, cíveis, trabalhistas e contrato oneroso.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se do custo his-
tórico como base de valor, exceto para determinados instrumentos financei-
ros 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 classificados 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 reco-
nhecidos, 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
por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resulta-
do do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre na data de balanço, de
acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos
e passivos f inanceiros.

a) Ativos financeiros

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e
equivalentes 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 clas-
sificados como empréstimos e recebíveis, e outros representam ativos finan-
ceiros 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 reconhecidos 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
reconhecimento 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 pres-
tados, 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
ajuste a valor presente, conforme determina o CPC 12. Assim, no montante
dos parcelamentos são reconhecidos apenas os juros e atualizações trans-
corridos.

A Companhia também apresenta esta rubrica líquida da estimativa para Provi-
sões para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD, reconhecida em valor
considerado suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas
no recebimento 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
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pela Companhia ao fundo da CCC sob o controle da Eletrobras. Esses valores
após aprovados pelo fundo CCC são repassados à Companhia para liquida-
ção dos valores diretamente 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 esto-
ques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando considera-
das 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 classificada 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 ICPC 01(R1) e da orientação técnica
OCPC 05 -   Contratos de Concessão, 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 nos pronunciamentos CPC 04(R1) – Ativos Intangíveis, ICPC 01(R1)
– Contratos de Concessão e 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 amortiza-
dos 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.

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 obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realiza-
ção ou liquidação seja provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso
contrário, 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 obriga-
ções referentes a bens ou serviços que foram adquiridos 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, inic ialmente, 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 correspondente.

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 resultado, 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 va-
riação 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 contidas noCPC 04(R1) – Ativo Intangível e
CPC 20(R1) – Custos de Empréstimos.

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 monetá-
rios denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda fun-
cional (R$ - Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respecti-
vos balanços 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 ener-
gia elétrica, estabelecidos em lei federal e normatizadas pela Agência Nacio-
nal 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.
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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 concessionárias
de energia elétrica, conforme Lei nº 9.991/00 regulamentada por Resoluções
da Aneel, que estão obrigadas a destinar, anualmente, 1% de sua receita
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.

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 propor-
ção 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 fluirão para a Companhia, e iv) as despe-
sas 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 relacio-
nadas 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 servi-
ço foi prestado, são reconhecidas como contas a receber de clientes a fatu-
rar, 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 compe-
tência.

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 con-
trato de concessão.

A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção
ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribui-
ção de energia elétrica. A margem de construção adotada é estabelecida
como sendo igual a 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 bus-
cou 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 2016
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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 transforma-
ção futura em renda pós-emprego de caráter reversivo. Isto é, o benefício a
ser concedido será representado pela reversão da poupança acumulada 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 do CPC 33 ( R1) ,
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 benefíci-
os: 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

Os ativos 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 des-
contados 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 pre-
missas 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
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 Financiamen-
to 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 Regu-
lada (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 distribui-
ção passam a ser revertidos à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandei-
ras Tarifárias (CCRBT) administrada pela Câmara de Comercialização de Ener-
gia Elétrica (CCEE). Os recursos disponíveis nessa conta serão repassados
aos agentes de distribuição considerando a diferença entre os valores reali-
zados 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
serviço público de distribuição de energia elétrica, deverá ser atualizada pela
variação 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 Financi-
amento 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 referi-
das contribuições, foram de 0,65% e 4%, respectivamente.

3.25 Novas normas e interpretações ainda não adotados

Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2017. A Empresa
ainda não avaliou os possíveis impactos dessas alterações na preparação
destas demonstrações financeiras.

Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7)

As alterações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários
das demonstrações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passi-
vos decorrentes de atividades de financiamento, tanto mudanças decorren-
tes de fluxos de caixa quanto outras mudanças.

As alterações são efetivas para períodos anuais com início em ou após 1º de
janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para demonstra-
ções financeiras de acordo com as IFRS.

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contra-
tos com Clientes)

A IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando
uma receita é reconhecida, e como a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui
as atuais normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS
18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) - Contratos de Construção e a CPC 30 - Recei-
tas - Interpretação A (IFRIC 13) - Programas de Fidelidade com o Cliente.
A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstra-
ções financeiras de acordo com as IFRS.

IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)

A IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos
para a c lassif icação e mensuração de instrumentos f inanceiros e a
mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos f inanceiros e
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contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge.
A nova norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e
desreconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 substitui
o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo
de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante quan-
to à forma como mudanças em fatores econômicos afetam as perdas espera-
das de crédito, que serão determinadas com base em probabilidades ponde-
radas. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º
de janeiro de 2018.

3.26 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
significativas

a) Julgamentos

A preparação das demonstrações f inanceiras 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 signif icativo 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
esperados 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.

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. 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 hierar-
quia 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 ins-
peções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstra-
ções financeiras, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. A administração da Companhia revisa suas estimativas e premissas
em bases mensais.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2016 31/12/2015

Caixa e Bancos 18.706                     25.400           

5. Títulos e valores mobiliários

As aplicações f inanceiras são remuneradas conforme abaixo:

Instituição Financeira Saldo Tipo de Remuneração Vencimento Remuneração

Caixa Econômica Federal 1.781       Extra-Mercado Disponível 14,57% a.a
Banco do Brasil S/A 258          Extra-Mercado Disponível 14,62% a.a

A variação apresentada na comparação dos saldos, deve-se a redução de
recursos anteriormente recebidos do fundo CCC e de compra de óleo diesel.

6. Clientes

6.1 Consumidores Faturados

A redução na rubrica faturados ocorreu em função da redução do faturamento
das bandeiras tarifárias que ficou vermelha durante o período de 2015 devido
a escassez de recursos hídricos, enquanto que em 2016 somente os meses
de janeiro e fevereiro a tarifa foi vermelha, março e novembro amarela e
demais meses verde.

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.

31/12/2015
Saldos Vencidos

Circulante Até 90 dias Mais 90 dias PCLD Total Total
Consumidores

Faturados 6.1) 87.367 89.160 61.004 (60.359)     177.172   201.542        
Não Faturados 6.2) 30.774 -          -          -            30.774     32.794          
Créditos Renegociados 6.3) 15.346 4.040       9.428       (4.788)       24.026     26.011          
Outros 16.377 -          -          -            16.377     13.164          

Total 149.864 93.200   70.432   (65.147)    248.349 273.511      

31/12/2015
Saldos Vencidos

Não Circulante Até 90 dias Mais 90 dias PCLD Total Total
Consumidores

Créditos Renegociados 6.3) 17.155 -          -          (326)          16.829     19.137          
Total 17.155   -         -          (326)         16.829    19.137        

Total Geral 167.019 93.200   70.432   (65.473)    265.178 292.648      

Saldos 
Vincendos

Saldos 
Vincendos

31/12/2016

31/12/2016
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6.3 Créditos renegociados

Os parcelamentos de débitos correspondem a contratos f irmados entre a
Companhia 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
consumidores estão demonstrados a seguir:

Está reconhecida em valor considerado suficiente pela administração, para
cobrir as possíveis perdas na realização de créditos, cuja recuperação é
considerada improvável. Abaixo detalhamento das condições para
provisionamento:

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Residencial 10.923 10.038
Industrial 3.409 3.858
Comercial 4.592 5.816
Rural 2.751 2.515
Poder Público Federal 15 -              
Poder Público Estadual 122 2
Poder Público Municipal 6.587 6.965
Iluminação Pública 120 426
Serviço Público 295 710
(-) PCLD (4.788)         (4.319)         

Subtotal 24.026       26.011       

31/12/2016 31/12/2015
Residencial (13.098)          (13.506)      
Industrial (9.348)            (9.662)        
Comercial (7.978)            (6.644)        
Rural (663)               (154)           
Poderes Públicos (4.269)            (5.327)        
Iluminação Pública (6.040)            (7.866)        
Serviço Público (11.655)          (8.962)        
Outros (12.422)          (5.503)        

Total (65.473)          (57.624)     

Circulante (65.147)          (57.539)      
Não circulante (326)               (85)            

Total (65.473)          (57.624)     

· Movimentação da PCLD:

A movimentação ocorrida nos saldos da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa no período está composta, conforme a seguir:

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.

Até 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía créditos registrados
decorrentes do contrato mantido com a Usina Termonorte II, contratada por
disponibilidade, cuja energia era despachada fora da ordem de mérito, motiva-
da por restrições operacionais e ou de transporte de energia para atender ao
mercado. Consequentemente, a Companhia acumulou créditos decorrentes
do custo dos combustíveis utilizados e outros custos variáveis, além de ou-
tros itens lançados pela CCEE. Atualmente a usina não está operando e por-
tanto não houve a constituição dos créditos.

8. Tributos e Contribuições Sociais

 

 

31/12/2016 31/12/2015
Circulante

Imposto de Renda Retido na Fonte 8.1) 3.469           1.582             
Contribuição Social sobre Lucro Líquido 369              495                
PIS/PASEP/COFINS a Recuperar 2.564           2.935             
PIS/PASEP/COFINS Crédito extemporâneo 8.2) 8.789           -                 
PIS/PASEP/COFINS Diferido 8.3) 3.933           10.540           
ICMS a Recuperar 8.4) 8.056           9.317             
Outros 485              83                  

Total do Circulante 27.665       24.952          

31/12/2016 31/12/2015
Não Circulante
ICMS a Recuperar 8.4) 6.534           7.628             
Total do Não Circulante 6.534          7.628            

Total 34.199       32.580          

Não Circulante
Residencial 2.257 1.475
Industrial 92 87
Comercial 762 952
Rural 198 86
Poder Público Municipal 13.846 16.365
Iluminação Pública -              20
Serviço Público -              237
(-) PCLD (326)            (85)              

Subtotal 16.829       19.137       

Total Geral 40.855       45.148       

Notas 31/12/2016 31/12/2015
Saldo no inicio do Exercício (57.624)           (81.194)      
Constituição 32.3) (23.441)            (17.692)        
Reversão 32.3) 15.592              41.262         

Total (65.473)           (57.624)      
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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 Crédito Extemporâneo

Refere-se aos créditos ainda não aproveitados decorrente da Lei nº 10.637/
02 e Lei nº 10.833/03, de notas fiscais de compra de materiais, serviços e
energia comprada. De acordo com a Nota Técnica nº DFC/10/2016 foi efetua-
do levantamento desde o período de 2012 a 2015 de PIS/PASEP e COFINS,
decorrentes da interpretação dada pela Secretaria da Receita Federal na
Solução de Consulta COSIT nº 27/2008 de 15 de setembro de 2008 para as
Distribuidoras de Energia Elétrica.

Dessa forma, verificou-se que as alíquotas nominais das contribuições ao
PIS/PASEP e à COFINS sofreram alterações representativas, sendo que, em
contrapartida, foi alterada a sistemática de apuração dos referidos tributos,
migrando-se do sistema cumulativo para o não-cumulativo. Nessa nova siste-
mática de apuração das contribuições em tela, o montante dos créditos apu-
rados é determinante para calcular a efetiva despesa tributária.

8.3 PIS/PASEP/COFINS Diferido

A Companhia apurou no exercício de 2015 a junho de 2016, considerando em
sua totalidade as variações de adições e exclusões na definição das bases
de cálculos dos referidos tributos de acordo com a Lei nº 12.973, de 13 de
maio de 2014. Dentre os valores que compõem a base cálculo para o PIS/
PASEP e a COFINS há aqueles apurados relativos à conta de compensação
dos valores da parcela A – CVA. Tais valores referem-se aos ativos e passi-
vos decorrentes das variações temporárias entre os custos homologados
(Parcela A e outros componentes financeiros), há ainda os reajustes tarifários
anuais e/ou revisões periódicas, de modo a permitir neutralidade no repasse
dessas variações para as tarifas. Sobre esses montantes foi realizado o
diferimento dos tributos incidentes, tanto para ativos quanto para passivos,
tendo em vista que o seu fluxo de caixa ocorre após a homologação da tarifa
para o próximo ciclo tarifário. A partir da competência julho 2016 a Companhia
passou a realizar a apuração com base na solução de consulta SRF02/Disit nº
2.013 de 22 de agosto de 2016, a respeito do mérito com base nas variações
mensais.  A redução refere-se a realização.

8.4 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:

Os créditos acima descritos são compensados com o pagamento de ICMS
sobre o faturamento mensal na razão de 1/48.

8.5 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

A conta de compensação dos valores da parcela A – CVA foi criada pela
Medida Provisória nº 2.227/01 e instituída pela Portaria Interministerial nº 25/
02. Os valores abaixo referem-se aos ativos e passivos decorrentes das
variações temporárias entre os custos homologados (Parcela A e outros com-
ponentes financeiros), entre os reajustes tarifários anuais e/ou revisões pe-
riódicas, de modo a permitir maior neutralidade no repasse dessas variações
para as tarifas.

Passivo 31/12/2016 31/12/2015

Rede básica -                        152                 
CDE 28.356                  -                  
Energia 1.568                    22.624            
ESS 9.625                    7.207              
Outros Componentes 35.349                  123.620          
Sobrecontratação -                        95.851            
Bandeira Tarifária -                        44.974            

Total 74.898                 294.428        

Na comparação, identificamos que o principal efeito da variação é de outros
componentes financeiros, tendo em vista os montantes homologados para
devolução dos encargos do consumidor para pagamento da parcela corres-
pondente a repasse recebido da conta ACR que reduziu de R$ 295,10/MWh
para R$ 204,84/MWh e sobre contratação acumulada no ano de 2015, 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), CDE e os direitos apurados pelo
subsídio baixa renda.

Circulante Não Circulante
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 9.317          7.628            
Movimentação (1.350)         (1.402)            
Reversão de Ajuste a  Valor Presente 89                308                
Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.056          6.534            

ICMS
2017 3.821                         
2018 2.168                         
2019 545                            
Total do Não Circulante 6.534                        

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Rede básica 997                       2.405              
ESS 537                       -                  
CDE 4.523                    129.784          
PROINFA 6.443                    140                 
Energia 12.085                  -                  
Outros Componentes 16.324                  1.426              
Sobrecontratação 13.614                  680                 

Total 54.523                 134.435        

Direitos de Ressarcimento 31/12/2016 31/12/2015

Circulante
CCC Custo Total de Geração 10.1) 156.596        -                
CCC créditos parcelados 10.2) 281.446        131.053        
Provisão diferenças recebíveis - CCC 10.3) (196.273)      
Repasse CDE 10.6) 9.156            14.095          
Subsídio Baixa Renda 10.7) 2.383            3.600            

253.308        148.748        
Não Circulante
CCC Custo de Geração Total 10.1) 40.423          203.592        
CCC créditos parcelados 10.2) 3.448.309     3.220.885     
Tributos reembolsáveis Res.597/13 10.4) 65                 16.110          

3.488.797     3.440.587     

Total 3.742.105   3.589.335    

Obrigações de Ressarcimento
Circulante 31/12/2016 31/12/2015

CCC 10.5) 125.083        6.164            

Não Circulante
CCC 10.5) 152.339        142.624        

Total 277.422      148.788       
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10.1 CCC Custo Total de Geração

Trata-se de direitos com custo de geração total cujos gastos totais ultrapas-
saram o valor do ACRmed estabelecido para cada ano, R$ 192,61/MWh em
2015 e R$ 295,10/MWh respeitando os limites regulatórios estabelecidos e
pleitos já concedidos pela agência reguladora. Em 2015, devido aos atrasos
do repasse a Companhia mantinha todo o valor no longo prazo. Com retorno
dos repasses no início de 2016 os valores foram reclassificados entre curto
e longo prazo.

10.2 CCC créditos parcelados:

Trata-se de direitos parcelados em 120 parcelas, referente às dívidas com
os fornecedores de combustível e supridor de energia térmica, devido ao
atraso dos repasses conforme detalhamento abaixo.

a) Parcelamento para os sistemas isolados

A Companhia possuía recebíveis cujos repasses estavam em atraso
fazendo com que ficássemos inadimplentes junto ao fornecedor de
combustível. Para regularizar a situação correspondente aos repasses
atrasados até novembro de 2014, foi firmado o CCD nº 001/2014 com
base na autorização dada pelo Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de
2002, alterado pelo Decreto nº 8.370, de 10 de dezembro de 2014, no
artigo nº 36, que autorizou a Eletrobras na condição de gestora da CDE a
celebrar contrato de repactuação de dívida com os credores da CCC.

Adicionalmente, a Portaria Interministerial nº 652, de 10 de dezembro de
2014 autorizou a repactuação de dívidas da Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE, nas seguintes condições:

“Art. 1º Fica autorizada a repactuação de dívidas da Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE com os credores da Conta de
Consumo de Combustíveis - CCC, referentes a atendimento ao ser-
viço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isola-
dos, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro
de 2009.
Art. 2º A repactuação de dívidas da CDE deverá observar as se-
guintes condições:
I - o prazo de repactuação será de até cento e vinte meses;
II - as dívidas a serem repactuadas serão aquelas vencidas até 30
de novembro de 2014;
III - 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; e
IV - as dívidas só poderão ser repactuadas mediante reconheci-
mento pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”

Posteriormente a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio do
Despacho nº 504, de 27 de fevereiro de 2015, decidiu pela aprovação do PAC
da CCC de 2015 contemplando os valores da Companhia e mencionando a
referida Portaria Ministerial, e reconhecendo a repactuação da dívida da CDE
com os credores da CCC e com isto lastreando os contratos da Companhia
com o fornecedor de combustível.

Nas condições estabelecidas acima, a Companhia celebrou 2 (dois) CCD’s,
sendo o primeiro em dezembro de 2014 no valor de R$ 1.027.373 mil, cujo
valor parcelado em 120 parcelas foi dado em garantia junto ao fornecedor
de combustível, cuja primeira parcela foi recebida em fevereiro 2015. O
segundo R$ 462.628 mil foi firmado em abril de 2015, englobando diferenças
de reprocessamento de 2014 e tributos não reembolsados, este não foi
dado em garantia junto ao fornecedor tendo em vista que a dívida já estava
regularizada com o CCD nº 001. Contempla ainda nesta rubrica o valor de R$
698.318 mil referente a pactuação de recebíveis acumulados no primeiro
semestre de 2015 cujo contrato aguarda homologação da ANEEL. Este será
dado em garantia no segundo parcelamento junto ao fornecedor quando de
sua autorização.

b) Parcelamento contrato bilateral Eletronorte/Termonorte II

A Companhia possui reclassificado no longo prazo o montante de R$
1.770.081 mil correspondente a recebíveis de direitos constituídos em
função do reconhecimento do contrato com a Termonorte II, de acordo
com o Despacho nº 2.180, de 22 de julho de 2013, que transferiu o
contrato Eletronorte para a Companhia. Deste modo, foram levantados
os custos que ultrapassaram o ACRmed de cada ano contemplando
todos os custos na operação Termonorte II do período de novembro de
2009 a agosto de 2015 com energia e potência, custo da liquidação do
PLD e custo de transmissão envolvidos. A Companhia aguarda
homologação da ANEEL para o início dos recebimentos dos recursos
do fundo CCC para fazer f rente ao parcelamento de dívida
correspondente junto à Eletronorte.

10.3 Das obrigações apuradas – Custo financeiro:

Em 7 de fevereiro de 2017, a ANEEL emitiu a Resolução Homologatória nº
2.202 que aprova o orçamento para o ano de 2017 da Conta de Desenvolvi-
mento Energético – CDE. O orçamento aprovado pela ANEEL, além de reduzir
a previsão dos gastos correntes com a CCC, não contemplou os valores que
foram objeto de repactuações assinadas em 2014 e 2015 entre a Companhia
e a Petrobras Distribuidora S.A., com o lastro na conta CDE/CCC.

Os Contratos de Confissão de Dívidas, denominados “CCDs”, foram previa-
mente autorizados pela legislação aplicável e pela própria ANEEL, sendo o 1º
CCD firmado em dezembro de 2014 e o 2º CCD firmado em agosto de 2015.
Nos orçamentos anuais de 2015 e 2016 para os recursos da conta CDE/CCC
foram consideradas as parcelas 1/10 e 2/10, respectivamente, referentes
aos CCDs que foram repactuados pelo prazo de 10 anos.

Sendo assim, a Companhia afetada pela glosa do orçamento de 2017 da
ANEEL para a conta CDE/CCC, ingressou com pedido de reconsideração, com
efeito suspensivo, contra a Resolução Homologatória nº 2.202.

Em 24 de fevereiro de 2017, a ANEEL emitiu o Despacho nº 582, não conce-
dendo o efeito suspensivo interposto pela Companhia.

Em 2 de março de 2017, o Ministério de Estado de Minas e Energia - MME
publicou a Portaria nº 81 que prevê na programação da utilização de recursos
da CDE, para o ano de 2017, parcela equivalente às prestações mensais a
serem pagas entre as competências janeiro e dezembro de 2017, relativas
aos Contratos de Confissão de Dívidas firmados até 31 de dezembro de 2016.

Em 7 de março de 2017, através da Resolução Homologatória nº 2.204, de 7
de março de 2017, a ANEEL alterou a Resolução Homologatória nº 2.202, de 7
de fevereiro de 2017, a qual aprovava o orçamento anual da CDE/CCC para o
ano de 2017, incluindo no orçamento atual as parcelas relativas ao CCD.

Após a manifestação da ANEEL, o orçamento de 2017 da Conta CDE/CCC
definido na Resolução Homologatória nº 2.204 permaneceu com a redução
dos recursos destinados a Conta CDE/CCC referente ao ano de 2017, porém
houve a previsão da liberação dos recursos equivalentes às prestações
mensais a serem pagas entre as competências janeiro e dezembro de 2017,
relacionadas ao 1º e 2º CCD.
A Companhia acredita que os recursos que foram objetos de glosa pela ANEEL
permanecerão nessa situação até que a fiscalização do reprocessamento da
conta CCC no período entre julho de 2009 a junho de 2016 seja concluída.

Com base nos eventos descritos acima, a Companhia reconheceu uma provi-
são referente ao custo de captação para fazer face a frustração financeira
dos montantes que não foram objeto do orçamento, conforme descrito abaixo:

1) parcelas dos recursos do 1º e 2º CCDs vencidas até a data de 31 de
dezembro de 2016;

2) montante referente ao 3º CCD que ainda não havia sido repactuado
com o Fundo CDE/CCC;

3) montante referente ao orçamento corrente de 2017 que não será re-
cebido pelo fato da ANEEL ter realizado corte no orçamento;

4) recursos relacionados às operações da Termonorte II repactuados
entre as controladas Centrais Elétricas do Norte S.A. e a Companhia.

O montante da provisão foi calculado com base nos custos de captação que
seriam incorridos pela Companhia caso a mesma necessite captar no merca-
do os recursos acima relacionados que não serão objeto de reembolso pelo
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Fundo CCC no ano de 2017. A taxa de juros utilizada como premissa nessa
estimativa foi CDI (13,63%) + 5,54% a.a.

Dessa forma, a Companhia em 31 de dezembro de 2016, reconheceu uma
provisão no montante de R$ 196.273 na rubrica direito de ressarcimento -
CCC.

10.4 Tributos reembolsáveis Res.597/13:
Trata-se de reembolso correspondente ao custo decorrente dos créditos não
contemplados nas apurações mensais referentes aos tributos ICMS, PIS/PASEP
e COFINS.

10.5 Das obrigações apuradas - CCC:

Trata-se de recursos que a Companhia recebeu nas apurações do Custo
Total de Geração – CTG, referente aos meses de janeiro a abril de 2016,
contemplando valores da Termonorte, cuja apuração estava abaixo do
ACRmed, assim foi efetuado a reclassificação para o passivo aguardando os
reprocessamentos para posterior devolução. Adicionalmente a Companhia
também possui obrigações apuradas com tributos a devolver ao fundo CCC
de períodos anteriores à vigência da Resolução ANEEL nº 427/2011.

Movimentação dos direitos e obrigações de ressarcimento:

10.6 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.

10.7 Subsídio Baixa Renda

O subsídio baixa renda é um direito de ressarcimento estabelecido pelo Go-
verno Federal, por meio da Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

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 elétri-
ca 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.

11. Almoxarifado

Estão classif icados 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.

31/12/2016 31/12/2015
Direitos 
Adição (+/-) transferências 4.905.718     4.775.674     
Atualização 220.362        (282.211)       
Repasse (1.395.514)   (921.823)       

3.730.566   3.571.640    

Obrigações
Adição (+/-) transferências 170.806        6.163            
Atualização 62.920          53.179          
Reembolso de ICMS 43.696          89.446          

277.422      148.788       

31/12/2016 31/12/2015

Estoque Custeio 16.864        18.948           

Os estoques da Companhia estão registrados pelo seu custo médio, líquidos
de provisão para obsolescência ou perda quando aplicável.

12. Cauções e depósitos vinculados

12.1 Depósitos judiciais

I. 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

13.1 Pesquisa e desenvolvimento

Pesquisa e desenvolvimento são projetos em execução para o sistema de
segurança, para medidores inteligentes e desenvolvimento de ambiente de
planejamento integrado para expansão do sistema de distribuição.

13.2 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,
agrupadas em dois componentes principais: redução de perdas totais e
melhoria da qualidade do serviço e fortalecimento institucional.

13.3 Outros

A variação ocorreu em função da aquisição de padrão de entrada, que é o
conjunto de instalações composto de caixa de medição, sistema de aterramento,
condutores e outros acessórios indispensáveis para que se faça a ligação de
energia, cobrados dos consumidores do Programa Energia.

Não Circulante 31/12/2016 31/12/2015

Depósitos Judiciais - Cíveis 61.979         20.892          
Depósitos Judiciais - Trabalhistas 6.634           4.857            
Depósitos Judiciais - Multas ANEEL 58.152         53.696          
Depósitos Judiciais - Caução UHE JIRAU 299              274               

Total 127.064     79.719         

31/12/2016 31/12/2015
Saldo anterior 79.719       69.592         
Adição 70.852         23.125          
Baixas (32.444)       (18.431)         
Atualização 8.937           5.433            

Total 127.064     79.719         

31/12/2016 31/12/2015
Kit Básico - Programa Luz para Todos 275 275
Programa de Eficiência Energética - PEE 3.472 2.646
Programa de Pesquisa e Desenv. Tecnológico - P&D 13.1) 2.554 307
Projeto Banco Mundial 13.2) 2.091 1.171
Outros 13.3) 2.229 501

Total 10.621 4.900
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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 2017.

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
empregados, reciprocidade de convênios médicos, e rateio de contratos com-
partilhados 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 2017.

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 administrativa
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

Abaixo apresentamos os valores com seguinte movimentação:

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Fundos vinculados 2.107           4.202            
Adiantamentos diversos a empregados 14.1) 2.651           2.394            
Dispendios a reembolsar em curso 14.2) 4.283           5.259            
Outros ativos circulantes 14.3) 13.920         12.020          
Adiantamentos Petrobras -               20.995          
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (751)             (779)              

Subtotal 22.210        44.091         

Não Circulante
Bens transferidos a Amazonas Energia 14.4) 1.282           1.282            
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (6.996)          (7.004)           
Direitos com fornecedores e prestadores de serviços 14.5) 5.420           5.428            
Outros ativos  não circulantes 14.6) 2.741           2.741            

Subtotal 2.447          2.447           

Total Geral 24.657 46.538

Adicionalmente a Companhia também atualizou sua base de acordo com a Lei
12.783/2013, apurando o Valor Novo de Reposição – VNR.

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
condicionadas a qualquer retorno em favor do doador e as subvenções des-
tinadas 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 dedu-
zido do ativo financeiro de indenização.

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:

Administração
Saldo em 

31/12/2015 Adições Depreciações Transferências
Saldo em 

31/12/2016
 Em serviço 43.473                    -            -                (8.449)               35.024                
 Depreciação Acumulada (24.784)                   -            (1.997)           2.168                (24.613)               
 Em curso 14.472                    3.845        -                (273)                  18.044                

33.161                    3.845        (1.997)           (6.554)               28.455                
(-) Obrigações Especiais Vinculadas à Concessão
 Reintegração Acumulada 75                           -            15                 -                    90                       
 Doações e Subvenções p/ investimentos (501)                        -            -                -                    (501)                    

(426)                        -            15                 -                    (411)                    

Total 32.735                   3.845       (1.982)         (6.554)             28.044               

As principais taxas anuais de depreciação de acordo com a Resolução
Normativa ANEEL nº 367, de 02 de setembro de 2009, são as seguintes:

Valor 
Histórico

Obrigações 
Especiais

Redução ao 
Valor 

Recuperável

Valor Novo 
de Reposição Valor Líquido

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      
Adições 181.691       (10.540)     23.914        50.910        245.975       
Baixas (4.316)         -            -              -              (4.316)          
Transferências (28.644)       7.306         -              -              (21.338)        

Saldo em 31/12/2016 1.369.973  (263.959)  (88.245)     103.184     1.120.953   

31/12/2016 31/12/2015
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           

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               

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%



Porto Velho, 13.04.2017DOE  N° 70 93

18. Intangível

A movimentação dos ativos intangíveis está demonstrada abaixo:

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 venci-
mento 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 amortizados 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 concessão está alocado como ativo
financeiro – ativo indenizável (concessão). Nota explicativa 15.

18.1 Análise do valor de recuperação dos ativos

A Companhia avalia anualmente o valor de recuperação do seu ativo em
uso utilizando no estudo a metodologia do fluxo de caixa descontado (vide
Nota 26).

Saldo em 
31/12/2015 Adições Amortizações Transferências Baixas

Saldo em 
31/12/2016

Vinculado à Concessão - Distribuição
Em serviço
    Ativo Intangível 470.341       -           -               45.355            (430)     515.266        
    Amortização acumulada (416.940)     -           (46.994)        (2.029)             206      (465.757)       
    Impairment -              (35.245)    (35.245)         
    Obrigações especiais (21.206)       -           14.260          (7.318)             -       (14.264)         

32.195         (35.245)    (32.734)        36.008            (224)     -                
Em curso
    Ativo Intangível 19.814         8.033        -               (8.097)             -       19.750          
    Obrigações especiais 1.599           93             -               13                   -       1.705            

21.413         8.126        -               (8.084)             -       21.455          
53.608       (27.119)   (32.734)       27.924           (224)    21.455         

Não Vinculados à Concessão
Administração
    Em serviço 18.297         -           -               108                 -       18.405          
    Amortização acumulada (13.983)       -           (1.841)          (140)                -       (15.964)         
    Em curso 2.622           818           -               3.440            

6.936          818          (1.841)         (32)                 -      5.881           

Total 60.544       (26.301)   (34.575)       27.892           (224)    27.336         

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 17.115           -           -                 1.182             18.297           
    Amortização acumulada (11.816)          -           (2.167)            -                 (13.983)         
    Em curso 2.876             928          -                 (1.182)            2.622             

8.175            928         (2.167)          -                6.936           

Total 59.035          3.706      (34.196)        31.999          60.544         

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 ener-
gia elétrica para atender a área de concessão.

A Companhia possui um programa denominado “Projeto de Melhoria da
Performance Operacional e Financeira das Empresas de Distribuição da
ELETROBRAS – PROJETO ENERGIA +”. Para viabilizar esse projeto e honrar
os compromissos firmados, 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). A variação refere-se a não
liquidação de suas obrigações de novembro e dezembro.

19.3 Petrobras Distribuidora

Corresponde ao parcelamento da dívida referente aquisição de combustível
para geração de energia elétrica, vencidas e não pagas, conforme instrumen-
to 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$ 2.280.376 (R$ 2.001.283 em 2015) 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 2016 houve atualização no valor de R$ 279.410 pela taxa SELIC.

20. Tributos e contribuições sociais

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
PIS/PASEP/COFINS 21.603         16.189             
FGTS 926              888                  
ISS 2.996           2.105               
INSS 3.602           3.218               
ICMS 24.660         23.822             
Encargos Sociais 314              267                  
Retenções IR/CSLL/COFINS/PIS 15.317         13.191             

69.418         59.680             
Não Circulante
PIS/PASEP/COFINS 20.1) 4.260           3.955               

4.260           3.955               

Total 73.678        63.635            

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Fornecedores de Materiais e Serviços Nacionais 19.1) 45.014               53.165            
Fornecedores de energia elétrica 93.262               71.680            
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE 19.2) 86.865               6.319              
Petrobras Distribuidora 19.3) 1.230.729          1.094.541       
Encargos de Uso da Rede Elétrica 523                    1.319              

1.456.393          1.227.024       
Não Circulante
Fornecedores de Materiais e Serviços Nacionais -                     4.984              
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 19.4) 2.280.376          2.001.283       
Petrobras Distribuidora 19.3) 1.141.190          1.054.240       

3.421.566          3.060.507       

Total 4.877.959         4.287.531     
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20.1 PIS/PASEP/COFINS – Não Circulante

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 recupera-
ção, com base na legislação vigente, deverá ser reconhecido contabilmente o
montante desse passivo ou provisão equivalente, referente ao período de
janeiro de 2004 até dezembro 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

b) COFINS – Não Circulante

21. Financiamentos e empréstimos e Encargos da dívida

21.1 Composição

O saldo de Financiamentos e Empréstimos 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%, o qual foi concluído em 2016.

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 aquisição de
subestações e aquisição e instalação de novos medidores, 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
2016 é de R$ 66.066 (R$ 82.644 em 2015).

Empréstimos adquiridos com a Eletrobras, originados de recursos da RGR,
para cobertura financeira dos custos diretos das obras do Programa de Ele-
trificação Rural, que integra o Programa de Universalização do Acesso e Uso
da Energia Elétrica - “Luz para Todos” do Ministério de Minas e Energia, a

ANO PASSIVO 
HISTÓRICO

ATUALIZAÇÃO          
IGP-M

PASSIVO 
ATUALIZADO

2005 26                  25                   51                  
2006 203                190                 393                
2007 168                148                 316                

397               363                760               

ANO PASSIVO 
HISTÓRICO

ATUALIZAÇÃO          
IGP-M

PASSIVO 
ATUALIZADO

2005 120 117 237
2006 933 875 1.808
2007 773 682 1.455

1.826 1.674 3.500

Passivo
Encargos Circulante Não Circulante Encargos Circulante Não Circulante

Moeda nacional
    Eletrobras Investimentos - RGR -        15.056      51.010           -        14.551     68.093           
    Eletrobras Luz para Todos - RGR -        4.012        16.787           -        4.012       20.799           
    Eletrobras Prestação de Serviços - RGR 4           3.994        139.788         -        -           -                 
    Eletrobras Energia+ 2           -            79.484           8           -           49.896           
    Eletrobras Recursos Ordinários -        262           653.568         -        111.095   468.235         
(-)Encargos financeiros - Res. 041/2007 a) -        -            -                 -        (2.007)      -                 

Total 6           23.324     940.637        8           127.651 607.023        

31/12/2016 31/12/2015
Principal Principal

serem executadas na área de sua concessão, com taxas de administração
de 1,00% e juros de 5% ao ano, vencíveis e pagos no dia 30 de cada mês,
tendo carência de vinte e quatro (24) a partir da data da primeira liberação,
com amortização prevista em cento e vinte (120) parcelas mensais, cujo saldo
em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 20.799 (R$ 38.810 em 2015).

Empréstimo obtido junto a Eletrobrás com recursos da RGR, em atendimento
ao Despacho nº 2.447 da ANEEL, em razão da não prorrogação da conces-
são, com vistas a assegurar a prestação adequada dos serviços até que haja
licitação e assunção por um novo concessionário, no valor de R$ 141.596 mil
(cento e quarenta e um milhões e quinhentos e noventa de seis mil), com
carência de 12 (doze) meses e amortização em 36 parcelas mensais após o
fim da carência, 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 equivalente a
111% (cento e onze por cento) da taxa SELIC, divulgada pelo BACEN, calcu-
lados “pro rata temporis” sobre o saldo devedor, incorporado durante o perí-
odo de carência.

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 adminis-
tração de 0,5%, Comissão de Reserva de Crédito de 1,00% a.a. e juros defi-
nidos semestralmente pela ELETROBRAS, calculado com base nos custos
fixados pelo BIRD, vencíveis e pagos no dia 30 de cada mês, tendo carência
de sessenta e seis (66) meses, com amortização prevista em noventa e seis
(96) parcelas mensais, com atualização do saldo devedor pelo 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$ 79.484
(R$ 49.896 em 2015).

Empréstimo obtido junto a Eletrobrás com recursos ordinários, 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 amortização entre
trinta e seis (36) e sessenta (60) parcelas mensais. Suspensão da exigibilidade
de principal e juros até 31 de dezembro de 2017, com incorporação dos juros
durante a carência. Saldo final em 31 de dezembro de 2016 R$ 329.681 (R$
296.394 em 2015).

Empréstimos obtido junto a Eletrobrás com recursos ordinários, para refinanciar
dívidas de empréstimos obtidos para cobertura de déficit operacional, 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, incor-
porados durante a carência, com amortização em setenta e duas (72) parce-
las mensais, com a carência até 31 de dezembro de 2017, tendo sido anteci-
pado amortização no valor de R$ 50 milhões entre novembro e dezembro de
2015 e R$ 5 milhões em janeiro de 2016, ficando o montante atualizado em 31
de dezembro de 2016 no valor de R$ 324.937 (R$ 282.937 em 2015).

Garantias:

1.Receita própria
2.Notas promissórias

21.3 Composição do saldo da dívida, por indexador:

MUTAÇÃO ELETROBRAS /  endividamento

Indexador R$ mil % R$ mil %
FINEL - 20% IGP-M 6.069           0,63 7.287           0,99
RGR 224.582       23,30 100.168       13,60
IPCA 79.485         8,25 49.905         6,77
SELIC 329.681       34,20 296.393       40,23
CDI 324.149       33,63 282.937       38,41

Total 963.966     100              736.689     100   
Principal 963.961       100,00 736.681       100,00
Encargos 6                  0,00 8                  0,00
Total 963.967     100              736.689     100   
(-)Encargos financeiros - Res. 041/2007 (2.007)        
Total líquido 963.967     100              734.682     100   

31/12/2016 31/12/2015
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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

21.7 Cláusulas contratuais restritivas

Os contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia possuem cláu-
sulas 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 verif icação, 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 regularização/normalização da situação. O descumprimento das
condições mencionadas poderá implicar a rescisão do contrato e o consequente
vencimento antecipado das dívidas. Até 31 de dezembro de 2016, a Compa-
nhia está adimplente com todas as condições mencionadas.

22. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais

As provisões passivas estão compostas como segue:

Indexador 31/12/2016 31/12/2015
IGP-M 7,17 10,54
FINEL 1,40 2,03
IPCA 6,29 10,67
SELIC 13,65 14,15
CDI 17,02 15,99

ANO 31/12/2016 31/12/2015
2017 -                    157.207       
2018 228.604        153.743       
2019 219.696        90.310         
2020 206.502        76.562         
2021 102.023        62.964         
2022 82.176          40.236         

2023 em diante 101.636        26.001         

940.637       607.023     

ELETROBRAS Circulante Não circulante
Saldos em 31 de dezembro de 2015 129.666       607.023      
Ingressos -                167.482       
Encargos 22.326           89.361         
Variação monetária 6                    3.833           
Transferência para circulante (72.938)         72.938         
Amortizações do principal (33.402)         -               
Amortizações de encargos (22.328)         -               
Saldos em 31 de dezembro de 2016 23.330         940.637      

31/12/2016 31/12/2015
Não Circulante

Trabalhistas 22.1)
Periculosidade/ Penosidade/ Insalubridade/ 
Hora Extra

853             2.745            

FGTS 175             26                 
Outros 9.148          6.845            

10.176       9.616          
Cíveis 22.2)
  Indenizações 62.380        39.704          
  Fornecedores 1.069          1.011            
  Consumidores 1.996          1.962            
  Órgãos Públicos 559             521               

66.004       43.198        
Fiscais 22.3)
  ICMS 17.285        16.096          

17.285       16.096        
Outras

  Auto de Infração ANEEL 78.719        65.862          
78.719       65.862        

Total Não Circulante 172.184     134.772      

Contingência

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, insalubri-
dade, diferenças de FGTS, multa compensatória de 40% sobre saldo dos
expurgos inflacionários depositados em conta vinculada de ex-obreiros, inde-
nização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho e ações movi-
das por terceirizados ficando a Companhia como responsável subsidiária.

Tendo em vista o estágio dos processos e os recursos apresentados, os
assessores jurídicos da Companhia avaliaram os processos da seguinte ma-
neira:

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 ma-
neira:

a)   O aumento de processos cíveis possíveis refere-se principalmente a
ação civil pública impetrada pela Associação Nacional dos Consumidores
- ANDECO contra todas as concessionárias de energia elétrica do país,
referente prevenção e reparação de danos difusos contra consumidores,
com pedido de liminar para que as empresas não cobrem nas faturas de
energia dos consumidores, as perdas demandadas, mesmo que por rateio,
assim como as perdas experimentadas por erro de faturamento ou de
medição, furtos e fraudes do período de 2010 a 2014. A ANDECO pleiteia
também a anulação de todas as Resoluções da ANEEL que permitam a
cobrança e a inclusão nas faturas de valores cobrados de perdas não-
técnicas e técnicas. O valor da ação é de R$ 27.079.631, porém o valor
cobrado à Companhia é de R$ 2.523.819. A Companhia considerou esse
processo como possível por esses motivos:

31/12/2016 31/12/2015
Saldo no inicio do período 134.772      131.471     
Constituição 19.725          3.418           
Reversão (1.728)          (12.617)        
Atualização 19.415          12.500         Baixas -               
Total 172.184      134.772     

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Trabalhistas
Provável 10.176         9.616                75                 84                   
Possível 65.404         52.061              910               903                 
Remota 710              661                   11                 11                   

Total 76.290       62.338             996              998                

Valor Quantidade

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Cíveis
Provável 66.004         43.198              2.783            1.664              
Possível a) 3.198.233    326.203            15.389          13.639            
Remota 146.058       136.458            41                 40                   

Total 3.410.295  505.859          18.213         15.343           

Valor Quantidade
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· A Associação autora não possui autorização para propor essa
demanda, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal, após
julgamento de recurso repetitivo sobre o tema na forma do art.543 -
C do CPC/73. A referida Associação está com o CNPJ cancelado
conforme comprovado no processo.

· Esta ação c ivil não se trata de cobranças implementadas pela
Companhia, mas sim, de critérios adotados pela ANEEL (competência
legal) a respeito dos elementos de composição da tarifa de energia
elétrica, logo, cabe somente a ANEEL, providências relacionadas ao
tema em questão não havendo qualquer ilegalidade na consideração
das perdas não técnicas na composição dessas tarifas. Neste
contexto, há violação da competência exclusiva da Aneel. Ressalte-
se que, em uma eventual condenação, o valor da ação será
repassado integralmente às tarifas.

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, e no exercício referente aos créditos da
aquisição de óleo diesel e livro de entrada de entrada ICMS – EFD/SPED,
passando o valor global para R$ 1.160.420 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 2016, as posições dos julgamentos são as seguintes:

23 processos, no montante de R$ 844.895 mil, com decisão final desfavorável
à Companhia. Processos objeto de ação judicial em curso, definidos pela
Assessoria Jurídica como Possível.

10 processos, no montante de R$ 316 mil, aguardando julgamento na 1ª ins-
tância administrativa.

Não obstante a decisão ter sido desfavorável para a Companhia na esfera
administrativa, quando colocada em discussão judicial, conforme as argu-
mentações e embasamentos técnico-jurídicos apresentados, as perspecti-
vas de mudanças 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 Administra-
ção 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$ 17.285 mil,
atualizado até 31 de dezembro de 2016.

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 resoluções vigentes que são estabelecidas ao setor elé-
trico.

A seguir, elencamos o detalhamento dos autos:

23. Obrigações sociais e trabalhistas

24. Benefícios Pós-Emprego

24.1 Provisão para despesas médicas – PID

A Companhia concedeu em 17.05.2013, por meio da Resolução de Diretoria,
nº 069/2013 o incentivo ao desligamento, dentre os benefícios concedidos, foi
estabelecido a manutenção dos benefícios do plano de saúde aos emprega-
dos  que aderiram ao Plano de Incentivo ao Desligamento (PID) nas seguintes
condições:

Quant. Origem Autuação Imposto Multa Juros Atualização Total
2 Diferencial de Alíquota de 2001 e 2002 dez/03 1.304 5.419 3.731 6.831 17.285
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
4 Créditos da aquisição de óleo dez/16 67.969 81.646 53.212 22.749 225.576
6 Livro de entrada ICMS - EFD/SPED dez/16 -       89.949 -       -            89.949

33 Total dos Autos 227.665 594.224 205.356 133.175 1.160.420

Período 1998 a 2009

AI Origem

31/12/2015
 Provisão           
Reversão  Atualização 31/12/2016

004/2008 DEC e FEC 27.518       -              3.921            31.439          
038/2010 DEC e FEC 3.367         -              479               3.846            
043/2010-SFE Índices INS, ICO e IAB 190            -              27                 217               
054/2010-SFE Informações Perdas Técnicas 1.433         -              204               1.637            

078/2010-SFE Não conformidade nas áreas 
técnicas e comercial 2.924         -              417               3.341            

089/2010-SFE DEC e FEC 6.163         -              878               7.041            
090/2010-SFE Índices DRP e DRC 2.158         -              307               2.465            

039/2010-SFG
Não equacionamento reposição 
óleo díesel a CCC 11.630       -              1.658            13.288          

128/2010-SFE DIC, FIC e DMIC 2.770         -              394               3.164            
066/2011-SFE Descumprimento módulo 8 -             1.038          746               1.784            
034/2013 -SFE Transgressão indicador 1.849         -              263               2.112            
1007/2013 Descumprimento do PRODIST 1.580         -              226               1.806            

1027/213-SFE
Transgressão indicador Call 
Center 749            -              107               856               

008/2014-SFE Fiscalização no COI 1.502         233               1.735            
011/2014-SFE Transgressões níveis de tensão -             -               

048/2015-SFE
Transgressão indicador Call 
Center 1.323         189               1.512            

054/2015-SFE

Descumprimento no cronograma 
de desligamento para obras na 
subestação Abunã 111            16                 127               

082/2015-SFE
Transgressão indicador Call 
Center 595            85                 680               

016/2016-SFE
Verificação da qualidade do 
atendimento comercial -             1.168          134               1.302            

047/2016-SFE
Tansgressão dos indicadores de 
níveis de tensão DRP/DRC -             343             24                 367               

Total dos Autos 65.862      2.549         10.308         78.719        

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

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Provisão de férias/13º salário 10.526           810                
Encargos - Folha de pagamento 3.917             9.391             
Folha de Pagamento 2.724             2.430             
Total 17.167         12.631          

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Provisão para despesas médicas -  PID 6.316           2.886            

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
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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
dependentes, procedimentos operacionais e perícias prévias necessárias,
não sendo permitida a inclusão de novos dependentes, exceto no caso de
nascimento de filhos, já gerados na data do desligamento durante os 30
primeiros dias de vida do dependente. De acordo com as etapas demonstra-
das no quadro acima, 81 empregados fizeram adesão na primeira etapa do
plano e 7 na segunda etapa.

O custo do serviço e as despesas com juros líquidos do período estão
incluídos na despesa com benefícios a empregados. O recálculo do passivo
líquido do benefício 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 negativo de R$ 171
e valor reconhecido como outros resultados abrangentes no valor de R$
4.337 (Nota 29.1).

O saldo apresentado em 31 de dezembro de 2016 de R$ 6.316 mil, refere-se
apenas às provisões de gastos com benefício pós emprego do plano de
saúde, sendo que o valor foi revisado  e atualizado de acordo com laudo
atuarial conforme premissas estabelecidas abaixo:

24.2 Plano de Previdência - Eletros

a) Plano de Contribuição Definida (CD)

A Companhia instituiu um Plano de Contribuições Definidas – CD junto a Funda-
ção ELETROS em que os beneficiários contribuem em igualdade de condições
com a patrocinadora, no sistema de capitalização, para transformação futura
em renda pós-emprego de caráter reversivo. Isto é, o benefício a ser conce-
dido será representado pela reversão da poupança acumulada 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 600/2012, o regime é mantido em permanente equilíbrio, com cotizações
individuais balizadas pelo valor dos ativos financeiros.

Em 31 de dezembro de 2016, as contribuições normais, para a constituição
das provisões matemáticas de benefícios a conceder do Plano CD atingiram
R$ 5.740 (31.12.2015 - R$ 10.907).

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:

1) Considerações gerais sobre as premissas
Natureza dos benefícios Assistencial Assistencial
Responsabilidade pelo financiamento do plano Patrocinador Patrocinador

2) Financeiras
Taxa de juros de desconto atuarial anual 11,41% a.a. 11,98% a.a.
Projeção de aumentos real dos custos de saúde (HCCTR) 
média anual

3,00% a.a. 3,50%
a.a.

Taxa média de inflação anual 4,97% a.a. 5,50% a.a.

3) Demográficas
Tábua de mortalidade/sobrevivência de ativos* AT-2000 BASIC M&F AT-2000 BASIC M&F
Tábua de mortalidade/sobrevivência de aposentados AT-2000 BASIC M&F AT-2000 BASIC M&F

* prazo de benefício etapa 1 5 anos 5 anos

4) Principais hipóteses e parâmetros
Taxa de juros de desconto 11,41% a.a. a.a.
Tábua de mortalidade/sobrevivência de aposentados AT-2000 BASIC M&F AT-2000 BASIC M&F
HCCTR 3,00% a.a. 3,50% a.a.

HIPÓTESES E PARÂMETROS ATUARIAIS ADOTADOS

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:

24.3 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 exclusivamente a posição de quotas já capitalizadas na data de 31 de
dezembro de 2016 para demonstrar a situação do programa, concluindo pela
ausência de obrigações em aberto para efeito da legislação vigente.

24.4 Planos de benefícios em 31 de dezembro

25.  Encargos setoriais

Os saldos apresentados de encargos setoriais estão compostos da seguinte
forma:

25.1 Bandeira Tarifária

O valor refere-se ao saldo a repassar à conta centralizadora da Conta Ban-
deira Tarifária, do período faturado de novembro que foi bandeira amarela.

26. Análise do valor de recuperação de ativos
A Companhia realizou teste de recuperabilidade dos ativos da concessão,
utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado. Neste método os flu-
xos financeiros operacionais da empresa são projetados até o termino da vida
útil dos ativos testados, sendo estes fluxos, ajustados a valor presente e
somados.

DADOS POPULACIONAIS 31/12/2016 31/12/2015
1. Participantes ativos
1.1. Participantes - nº 582                  573                
1.2. Idade média 47,2                 46,4               
1.3. Valor do salário médio (R$) 11.082,20        8.623,62        

2. Assistidos (pensionistas)
2.1. Pensionistas - nº 6                      6                    
2.2. Benefício médio (R$) 757,79             682,98           

3. Aposentados
3.1. Número de aposentados por tempo 
de contribuição, idade e especial 1                      1                    
3.2. Idade média 66,65               65,65             
3.3. Benefício médio (R$) 3.678,10          3.314,99        

População total 589                 580               

31/12/2016 31/12/2015
Circulante
Quota CDE 16.679          17.501          
PROINFA 1.479            1.479            
Bandeira Tarifária 25.1) 3.301            1.133            

Total 21.459         20.113         

Descritivo 31/12/2016 31/12/2015

Obrigações atuariais (57.723)            (38.741)                  
Ativo justo 57.723             38.741                   
Total -                  -                        
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Observa-se ainda, que este estudo considerou como vida útil dos ativos até o
término da vigência do contrato de prestação de serviço em 31 de dezembro
de 2017, conforme relatado na Nota 2.

De acordo com a metodologia para o cálculo do Custo de Capital da Eletrobras,
a taxa que deve ser usada para descontar o Fluxo de Caixa no teste de
Impairment é o WAAC antes dos impostos (Pós-Tax). O valor desse WACC
ajustado para as empresas distribuidoras fixou a taxa efetiva real de descon-
to em 6,01%.

As tarifas médias foram baseadas na Resolução Homologatória ANEEL nº
2.181/2016 de 29 de novembro de 2016, e aplicadas ao mercado de venda
utilizado no plano de serviços enviado para a ANEEL para o Plano de Presta-
ção Temporária do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, com a média de
perdas em energia 2016 em 29,70% e para o exercício de 2017 em 29,43%.

Na composição dos custos de Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e
Outras Despesas Operacionais de 2016, foi mantida a média realizada em
2016, sem correção pelo índice de inflação IPCA de 6,84%, para o exercício de
2017. Não foram consideradas as recuperações de despesas diversas com
o intuito de demonstrar o comportamento efetivo da rubrica.

Avaliação da concessão da CERON com base no método de valor em uso
apresentou uma geração de caixa no valor negativo de R$ 216.494 mil, no
horizonte de 2017. Estes fluxos trazidos a valor presente com uma taxa de
desconto (pós impostos) de 6,01% resultou em um valor presente de fluxos
gerados negativo de R$ 1.165.580 mil.

A análise dos ativos intangíveis vinculados à concessão registrados no
balancete considerado os valores do resultado do exercício de 2016, apre-
senta ativos à recuperar no valor de R$ 39.518 mil. Por outro lado, a análise da
necessidade de capital de giro apresentou um valor negativo de R$ 978.528
mil. Desta forma, a concessão caracteriza a necessidade de provisão para
desvalorização de ativos em R$ 226.570 mil. Para fins de reconhecimento do
teste realizado foi registrado nesta rubrica até o limite do ativo intangível
vinculado à concessão em serviço e o saldo a registrar foi reconhecido como
provisão operacional conforme apresentado na rubrica outros passivos no
passivo circulante como concessão onerosa.

27. Outros passivos

27.1 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 avali-
ação de continuidade de prestação de serviços de energia elétrica, tais como:
DIC, FIC, DEC, FEC e Resolução nº 318/2008 que estabelece critérios e proce-
dimentos para repasse ao consumidor residencial e rural, na forma de bônus,
do saldo positivo da conta de comercialização da energia elétrica de ITAIPU.

27.2 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.

Circulante 31/12/2016 31/12/2015
Consumidores - Taxas Diversas 27.1) 9.430                 7.112             
Prefeituras - Iluminação Pública 27.2) 7.775                 8.680             
Outras provisões -                        9.000             
Termo de Ajuste de Conduta - ANEEL 27.3) 4.417                 4.417             
Programa de Eficiência Energética - PEE 27.4) 10.918               4.202             
Participação nos Lucros e Resultados 89                      36                  
Programa de Pesquisa & Desenv. Tecnologico - P&D 27.5) 4.537                 1.696             
Outras 27.6) 9.033                 1.694             

46.199             36.837          
Não Circulante
Programa de Eficiência Energética - PEE 27.4) 32.222               28.740           
Programa de Pesquisa & Desenv. Tecnologico - P&D 27.5) 15.217               13.459           

47.439             42.199          

Total 93.638             79.036          

27.3 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 nº 061/2044 – SFE e 034/2007-SFE.

27.4 Programa de Eficiência Energética – PEE

O Programa de Eficiência Energética busca a segurança, educação e econo-
mia que contempla a substituição de aparelhos elétricos ineficientes por efici-
entes, 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 Concessi-
onária 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 f inal (lâmpadas e geladeiras eficientes), projetos educacionais,
enfatizando a importância da educação ambiental. A variação no longo prazo
refere-se a atualização R$ 3.482.

27.5 Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D

O Programa de P&D busca incentivar inovações tecnológicas no setor elétri-
co, o qual a Companhia deve aplicar anualmente um percentual mínimo de sua
receita operacional líquida. A variação no longo prazo refere-se à transferên-
cia do curto para longo prazo e atualizações monetárias.

27.6 Outras

A variação refere-se ao parcelamento a ser devolvido ao fundo CDE a título de
restituição de valores apurados no processo de encerramento do contrato
ECF nº 246/2008 – PLPT, com juros pela taxa SELIC.

28. Adiantamento para futuro aumento de capital

Em 25 de fevereiro de 2016, foi aprovada o aumento do capital pelo recurso
aportado pela Eletrobrás a título de Adiantamento para futuro aumento de
capital, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
Abaixo, a movimentação ocorrida no período:

29.  Capital social

A composição acionária do capital social da Companhia em 31 de dezembro
de 2016 e 2015, estava assim apresentada:

29.1 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$ 4.337 (R$ 213 em 2015), com base nos dados
apresentados na nota 24.

31/12/2016 31/12/2015
Saldo anterior 245                 245                 
Integralização (245)                 -                   
Total -                  245                 

Quantidade de Ações Quantidade de Ações
Ordinárias Ordinárias

Eletrobras 1.212.156.653 100 1.325.369 1.212.156.653 100 1.325.124

1.212.156.653 100 1.325.369 1.212.156.653 100 1.325.124

31/12/2016

% ValorAcionista

31/12/2015

% Valor
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30.  Receita operacional líquida

Abaixo composição a receita operacional líquida:

30.1 Receita de Fornecimento

Em 24 de novembro de 2015, mediante Resolução Homologatória nº 1.987 a
ANEEL aprovou as tarifas de energia da Companhia, as quais foram em média,
reajustadas em 13,41% (treze vírgula quarenta e um por cento), para serem
aplicadas ao consumo do período de 30 de novembro de 2015 a 29 de novem-
bro de 2016, portanto os efeitos desse reajuste foram alocados na receita de
11 meses do ano de 2016.
Em 29 de novembro de 2016, em cumprimento ao expresso na Portaria de
designação de Prestação de Serviços, de n° 422, de 03 de agosto de 2016,
que manteve o procedimento ordinário de reposicionamento anual, as tarifas
foram homologadas pela ANEEL mediante a Resolução Homologatória nº 2.181.
As novas tarifas foram aprovadas economicamente em -9,46% e financeira-
mente em -3,14%. Com esse reposicionamento o efeito médio sob a receita
resultou num decréscimo na ordem de -6,32%. Tais efeitos afetam o mês de
dezembro de 2016 e os 11 meses restantes do ano de 2017.

30.2 Bandeira Tarifária

A Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifária (Conta Bandei-
ras) foi criada pelo Decreto nº 8.401/2015 e tem como finalidade administrar
os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias instituídas
pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 547, de 16 de abril de 2013,
que estabeleceu os procedimentos comerciais para aplicação do sistema de
bandeiras tarifárias.

RECEITA
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Receita de Fornecimento
Residencial 1.151.499 1.177.038 727.074             662.760        
Industrial 388.944 430.214 198.873             185.760        
Comercial 627.581 645.799 388.002             348.372        
Rural 311.149 304.871 129.073             110.623        
Poder Público 220.113 223.951 123.156             117.333        
Iluminação Pública 133.664 130.506 46.207               36.290          
Serviço Público 50.599 48.694 20.265               13.180          
Consumo Próprio 5.467 5.607 3.445                 3.128            
Não Faturado -                -                (2.020)                9.935            
Receita de Tusd consumidores cativos/livres -                -                631.786             -               
(-) Transferência para TUSD -                -                (631.786)            -               
(-) Transferência ultrap. demanda e excedente reativo -                -                (19.950)              -               
Bandeira Tarifaria 30.2) -                -                30.233               166.894        

Total da Receita de Fornecimento 30.1) 2.889.016   2.966.680   1.644.358        1.654.275   

Outras Receitas
Receita de Construção 199.227             134.733        
Receita CDE 59.974               57.345          
Sobrecontratação / Energia Curto Prazo 44.959               44.402          
CVA Ativa/Passiva 30.3) 162.254             (151.180)      
VNR - Lei nº 12.783/13 50.910               -               
Outras Receitas Operacionais 30.4) 43.354               24.171          
Total de Outras Receitas 560.678           109.471      

Total da Receita Operacional Bruta 2.205.036        1.763.746   

MWh R$ MIL
(não auditado)

DEDUÇÕES
Tributos e Contribuições Sociais
ICMS (293.368)            (262.832)      
COFINS (150.848)            (121.680)      
PIS/ PASEP (32.741)              (26.485)        
Bandeira Tarifaria ICMS, COFINS E PIS/PASEP 30.2) (5.133)                (31.745)        

Subtotal (482.090)          (442.742)    
Encargos Setoriais 30.5)
Cota Emprestimo ACR (76.202)              (6.319)          
Conta de Desenvolvimento energético - CDE (123.268)            (185.663)      

Subtotal (199.470)          (191.982)    
Outras deduções
Encargos do Consumidor - PEE (6.145)                (3.976)          
Encargos do Consumidor - P&D (6.145)                (3.976)          
Taxa de Fiscalização (1.253)                -               
Repasse Bandeira Tarifaria 30.2) (25.100)              (135.149)      
Subtotal (38.643)            (143.101)    

Total de Deduções da Receita (720.203)          (777.825)    

Total Receita Operacional Líquida 1.484.833        985.921      

A redução ocorrida deve-se ao fato que em 2015, a partir de abril quando
então foi iniciada a cobrança das bandeiras, foi sinalizada vermelha devido à
crise hídrica que assolou o país. Em 2016, tivemos apenas os meses de
janeiro e fevereiro com a bandeira vermelha, março e novembro em amarelo e
demais meses do exercício verde, que nada é acrescido na tarifa dos consu-
midores.

30.3 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.

30.4 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.

30.5 Encargos setoriais

As variações que resultaram nos índices apresentados decorrem da formula-
ção da cobertura de custos estabelecidos pelos mecanismos regulatórios
consubstanciados nas metodologias do Programa de Regulação Tarifária
(PRORET). Abaixo a tabela síntese que demonstra os custos acobertados e
as variações.

Os custos realizados foram aqueles ocorridos dentro do chamado Mercado
de Referencia, ou seja, do período 01 de dezembro de 2015 a 29 de novembro
de 2016. Os custos projetados levam em consideração o mesmo mercado de
consumo, todavia como produto das novas tarifas aplicadas.

Esse mercado, quando projetado pelas novas tarifas, resultaria numa receita
de R$ 1,299 milhões. Ocorre que, principalmente em função da retirada de
financeiros decorrentes da CDE quando da Revisão Tarifária Extraordinária
de 2015 e que ainda estavam alocados nas tarifas do mercado de referência,
houve um efeito negativo que passaram a ser absorvidos pela nova receita
projetada, a qual resultou em R$ 1,254 milhões, assim, a variação total da
redução na receita é uma redução de aproximadamente R$ 181 milhões.

Observando que essa redução ocorre sobre montantes que estão associa-
dos a um mercado regulado, ou seja, onde a projeção de custos futuro da
tarifa, considera a energia efetivamente entregue ao consumidor no mercado
de referência, adicionada da curva de perdas estabelecidas. Já para a Com-
panhia a variação real poderá ser maior, visto a compra de energia para
atender todo mercado, bem como todas as perdas que ocorrem em seu siste-
ma elétrico.

CUSTOS REALIZADOS CUSTOS PROJETADOS

01/12/15 A 29/11/16 01/12/16 A 29/11/17
ENCARGOS 308.034                            300.410                        
TRANSPORTE 17.266                              17.149                          
ENERGIA 806.000                            660.457                        
PARCELA B 304.247                            321.767                        
TOTAL 1.435.547                         1.299.783                     

-9,46%
(45.012)                       

-3,14%
1.254.770                   

-12,59%
1.344.795                   

-6,32%
Tabela 1 - Cobertura de Custos Tarifários

VARIAÇÃO ECONÔMICA

COMPONENTES FINANCEIROS

EFEITOS ECONOMICO/FINANCEIRO

EFEITO AO CONSUMIDOR

COBERTURA DOS CUSTOS TARIFÁRIOS

REPOSICIONAMENTO & 
COMPONENTES
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No reposicionamento tarifário de 2016 também houve a aplicação da Lei nº
13.299 de junho de 2016, que excluiu do chamado ACRmed (parâmetro de
custo para obtenção de potência e energia comercializados no Âmbito de
Contratação Regulada “ACR” os encargos setoriais, fazendo com que o mes-
mo tivesse uma redução de R$ 295,10/MWh para R$ 204,84/MWh. Como boa
parte da energia adquirida é regulada em termos de custos por esse mecanis-
mo, sua redução resultou em decréscimo tarifário, pois impactou numa redu-
ção de R$ 145,5 milhões na compra de energia elétrica para fins de carga
requerida, conforme se verifica na tabela acima.

31. Custo com energia elétrica

31.1 Energia de reserva

O mecanismo de contratação da energia de reserva foi criado para aumentar
a segurança no fornecimento de energia elétrica do Sistema Interligado Naci-
onal - SIN, proveniente de usinas especialmente contratadas para esta finali-
dade, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto nº 6.353/
2008, seus custos são rateados entre os agentes de consumo (distribuido-
ras, consumidores livres e comercializadoras). O valor gasto durante o ano
de 2016 foi maior do que em 2015 devido à necessidade de recuperação dos
níveis dos reservatórios das usinas hidroelétricas através da geração de
energia não hidroelétrica que permita diminuir a geração de energia hidráulica.

31.2 Resultado apuração Termonorte

A variação apresentada no resultado de apuração Termonorte ocorreu em
função da variação do ACRmed, que é o custo médio da energia e potência
comercializadas pelos agentes de distribuição no âmbito do Ambiente de
Contratação Regulada - ACR. Este valor é estabelecido pela ANEEL com
vigência anual e é utilizado como limitador de custos a ser repassado para
a tarifa do consumidor, o que estiver acima é coberto via subsidio da CCC
e ou ESS. Nos períodos comparados os mesmos apresentaram uma varia-
ção signif icativa, passando de R$/MW h 192,61 em 2015 para R$/MW h
295,10 em 2016.

O Contrato Termonorte, devido às características contratuais tem o seu des-
pacho de geração da usina definido pelo Operador Nacional do Sistema – ONS
que busca a eficiência operacional como forma de garantir o melhor custo
para os agentes. A composição do custo total da usina Termonorte II é com-
posta dos custos de contratação de energia e potência, acrescidos dos cus-
tos variáveis, quando despachada e ou dos custos de liquidação na CCEE da
energia não gerada.

31/12/2016 31/12/2015
Energia Comprada e Uso da Rede Elétrica R$ mil R$ mil

Energia comprada 989.185 721.434

Sistema Interligado 813.878 649.452
Contratos Bilaterais, Leilões e Operações - CCEE 96.389 93.423
Mercado de Curto Prazo 23.214 28.596
Encargos de Serviços de Sistema-ESS 23.315 29.953
Energia reserva 31.1) 141.145 37.819

Resultado Apuração Termonorte 31.2) 529.815 459.661
Contrato Bilateral - Termonorte 327.130 328.418
Despacho ANEEL nº 2.180/2013 187.488 (281.142)           
Combustivel Termonorte 46.555 1.066.363
Créditos da Lei 12.111/2009 - Operações Termonorte (31.358)             (653.978)           

Sistema Isolado 31.3) 175.307 71.982
Geração Contratada 235.554 101.117
Combustível Sistema Isolado 110.035 238.858
Créditos da Lei 12.111/2009 - Sistema Isolado (170.282)           (267.993)           

Proinfa 23.946 18.276

Encargos de Uso da Rede Elétrica 17.613 16.949

Total 1.030.744        756.659           

No exercício de 2015, devido às necessidades do sistema houve despachos
mensais da usina com parte dos custos com cobertura via ESS, mesmo assim
houve aumento do custo total, que após a aplicação do limitador acima menci-
onado, ocorreu maior subsidio por parte do fundo CCC. No exercício de 2016
a usina foi pouco despachada e associado a valor médio mensal do Preço da
Liquidação da Diferença – PLD menor que o do exercício anterior, a composi-
ção do custo total da usina esteve em grande parte cobertura via tarifa e sem
cobertura via ESS.

31.3 Sistema Isolado
O mesmo efeito da variação do ACR médio se aplica no sistema isolado,
associado ao reconhecimento parcial por parte da ANEEL dos novos contra-
tos da geração dos sistemas isolados de Rondônia, prejudicando o reconhe-
cimento dos créditos a que a empresa teria direito. Neste valor não estão
incluídos os recursos utilizados pela empresa para o suprimento de combus-
tível durante a transição do contrato de suprimento da Guascor para Consór-
cio Novo Horizonte, os valores ainda estão sob análise pela ANEEL assim
como o período controverso dos novos contratos de supridores de energia.

32. Custos de operação, serviços e despesas operacionais

32.1 Pessoal

Em maio/2016, em decorrência do acordo coletivo de trabalho houve reajuste
salarial de 9,28%.

32.2 Custo de construção

A Companhia contabiliza receitas relativas a serviços de construção ou melhoria
da infraestrutura utilizada na prestação de serviços de distribuição de ener-
gia elétrica. Está reconhecida pelo mesmo montante dos custos de constru-

Custo de 
Operação

Custo de 
Serviços 

Prestados a 
Terceiros

Despesas 
Operacionais Total

  Pessoal 32.1) 48.980         -             85.356         134.336       
  Material 3.819          -             2.377          6.196          
  Serviços de Terceiros 67.005         -             65.028         132.033       

Depreciação e Amortização 34.386         -             2.171          36.557         
Arrendamentos e Aluguéis 704             -             3.914          4.618          

  Construção 32.2) -             199.227       -             199.227       
  Provisões Operacionais 32.3) 196.273       -             219.466       415.739       
  (-) Recuperação de despesas 32.4) (6.543)         -             (8.829)         (15.372)        
  Perdas no recebimento de créditos 32.5) -             -             59.114         59.114         
  Tributos 228             -             1.064          1.292          
  Indenizações diversas 32.6) 389             -             30.783         31.172         
  Custas e taxas judiciais -             -             2.806          2.806          
  Consumo próprio de energia -             -             3.505          3.505          
  Outros 32.7) 1.796          -             25.777         27.573         

Total 347.037      199.227      492.532      1.038.796   

31/12/2016

Custo de 
Operação

Custo de 
Serviços 

Prestados a 
Terceiros

Despesas 
Operacionais Total

  Pessoal 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 -             134.733       -             134.733       
  Provisões Operacionais -             -             (7.334)         (7.334)         
  (-) Recuperação de despesas (386)            -             (41.562)        (41.948)        
  Perdas no recebimento de créditos -             -             62.626         62.626         
  Tributos 282             -             1.234          1.516          
  Taxa de fiscalização -             -             1.294          1.294          
  Indenizações diversas 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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ção. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pelo ICPC 01(R1) Contra-
tos de Concessão 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$ 199.227 em 2016 e R$ 134.733 em 2015. Os respectivos
gastos foram reconhecidos na demonstração do resultado do período.

32.3 Provisões e reversões operacionais

Dentre os maiores impactos sofridos nas provisões operacionais, desta-
cam-se:

· Provisões trabalhistas: redução em decorrência de baixa contábil de
processos movidos contra a Companhia;

· Provisões cíveis: variação em decorrência do aumento de processos
movidos contra a Companhia referente a pedidos de indenizações
pela incorporação de subestações.

· Provisões fiscais: nada foi acrescentado no exercício;

· Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD): a variação da
PCLD ocorreu devido ao aumento de inadimplência dos consumido-
res.

· Provisão para redução ao valor recuperável de ativos: A Companhia
aplicou teste de recuperabilidade dos ativos vinculados à conces-
são, detectando perdas no exercício de 2016 (Notas 15, 18 e 26).

32.4 Recuperação de despesas

Em 2015, consta nessa rubrica o valor de R$ 41.948 mil, sendo que R$ 39.162
refere-se a recuperação de tributos da conta CCC. ,Em 2016 a maior variação
refere-se  ao registro de PIS/COFINS extemporâneo conforme Nota 8.2

32.5 Perdas no recebimento de créditos

Perdas ocorr idas com crédito decorrentes de suas atividades na
comercialização de energia elétrica, de acordo com a  nota técnica instrutiva
dos procedimentos para transferência para perdas NT-DF-003/2013 e Reso-
lução DE 013/2013, baseada nos artigos 9º a 12º, da Lei nº 9.430/96, e 340 a
343, do Regulamento do Imposto de Renda de 1.999. Crédito acima de R$ 5 mil
até R$ 30 mil vencidos há mais de 1 ano, independente de ter iniciado o
processo de cobrança judicial, e superior a R$ 30 mil em cobrança judicial.

32.6 Indenizações diversas

Engloba nessa rubrica as indenizações a terceiros referente a processos
administrativos e judiciais, com pedidos de ressarcimento por danos em apa-
relhos elétricos, indenizações trabalhistas de empregados, ex-empregados,
e responsabilidade solidária, mediante cláusula contratual a Companhia res-
ponde solidariamente pela prestação de serviços. O aumento deve-se princi-
palmente a indenizações de pedidos judiciais R$ 27.732 mil e indenizações
trabalhistas R$ 3.438 mil.

32.7 Outros

A variação apresentada refere-se a rec lassif icação das penalidades
regulatórias comerciais, tais como: DIC/FIC/DMIC etc. de despesas financeiras
para operacionais de acordo com o que preceitua o Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico.

33. Resultado Financeiro

33.1 Variações Monetárias Ativas

As variações monetárias ativas referem-se às atualizações de contratos de
parcelamentos de energia elétrica de consumidores e depósitos judiciais,
conforme quadro abaixo:

Variações monetárias ativas 31/12/2016 31/12/2015
Depósitos judiciais 8.938                      5.440                            
Parcelamentos de energia 4.459                      2.540                            
Total 13.397                   7.980                           
33.2 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 valores 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 2016, conforme abaixo:

Créditos CCC 31/12/2016 31/12/2015
Petrobrás b) 270.055                  236.664                        
Termonorte 216.844                  479.227                        
Total 486.899                 715.891                       
33.3 Outras

A partir de 01 de julho de 2015 as receitas financeiras compõem a base de
cálculo para apuração do PIS/PASEP/COFINS conforme Decreto nº 8.426 de
01 de abril de 2015. Os valores apurados são registrados na mesma rubrica
de receitas financeiras, ficando dessa forma valores negativos.

33.4 Encargos de dívida

Referem-se aos contratos de financiamentos f irmados com a Eletrobras, o
aumento deve-se à renegociação de dívida com incorporação dos encargos
ao principal.

33.5 Fornecedores

Refere-se à atualização da dívida da Companhia junto à Eletronorte, Petrobras
e outras, conforme segue:

Provisões e reversões operacionais Notas 31/12/2016 31/12/2015
Trabalhistas 22) (101)            (381)              
Cíveis 22) 18.098         (8.818)           
Outros passivos (9.000)         2.000            
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6.4) 7.849           (23.570)         
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos 15, 18 e 26) 202.656       23.914          
Provisão diferença recebíveis - CCC 10) 196.273       -                
Outros ativos (36)              (479)              

415.739     (7.334)         

31/12/2016 31/12/2015
Receitas
Renda de Aplicações Financeiras 7.624            4.003             
Acréscimos Moratórios de Energia Vendida 42.778          40.292           
Variações Monetárias Ativas 33.1) 13.397          7.980             
Atualização créditos CCC 33.2) 486.899        715.891         
Outras 33.3) (37.815)        5.229             

Total de Receitas 512.883      773.395       

Despesas
Encargos de Dívidas 33.4) (111.687)      (95.655)          
Atualização riscos trabalhistas, fiscais, cíveis, etc. (19.415)        (12.500)          
Atualização ICMS - CCC (9.574)          (13.668)          
Multa DIC-FIC -               (13.010)          
PEE & P&D (6.595)          (4.994)            
Juros contratos de parcelamentos (3.839)          (3.235)            
IOF s/empréstimos (3.308)          (696)               
Diferimento encargos (2.007)          (2.007)            
Ajuste a valor presente (1.023)          (1.420)            
Fornecedores 33.5) (586.689)      (959.265)        
Juros processos administrativos -               (15.613)          
Outras 33.6) (19.307)        (16.752)          

Total de Despesas (763.444)     (1.138.815)   

Resultado Financeiro (250.561)     (365.420)      
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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 financeira 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 forneci-
mento de óleo diesel, vencidas de dezembro/2014 a junho/2015, con-
forme instrumento de confissão de dívida entre a Companhia e a
Petrobrás, registrada na 42ª Resolução de Diretoria Executiva nº 128/
15 de 02 de outubro de 2015.

33.6 Outras

Nessa rubrica estão os registros referentes a multas moratórias so-
bre autos de infrações, contratos com compra de energia, atualização
de passivos financeiros e juros decorrentes de pagamentos em atra-
so, tais como: PIS/PASEP, COFINS, ISS, ONS, etc.

34. Gestão de Risco Financeiro

34.1 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 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.

Fornecedores 31/12/2016 31/12/2015
Eletronorte/Termonorte a) (279.093)                 (687.453)                       
Petrobrás b) (284.925)                 (252.860)                       
Outras (22.671)                   (18.952)                         
Total (586.689)               (959.265)                     

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:

c) Política de gestão de riscos financeiros

A Administração da Companhia privilegia liquidez e segurança, seguindo as
diretrizes da política de risco e aplicações financeiras, aprovadas pelo Con-
selho de Administração.

34.2 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 f inanceiras 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.

34.3 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 acio-
nistas e benefícios às outras partes interessadas, além de perseguir uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. As aquisições e vendas de
ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação.

Menos de Entre 1 e Entre 2 e
1 ano 2 anos 5 anos

Fornecedores e outras obrigações, incluindo obrigações legais 1.477.852           3.421.566       -                       
Financiamentos e Empréstimos 23.324                448.300          492.337           

Em 31 de dezembro de 2016

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           

Em 31 de dezembro de 2015
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Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a
política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ain-
da, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.

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, financiamentos e empréstimos,
pelo valor contábil, esteja próxima de seus valores justos.

O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado
mediante o desconto dos f luxos de caixa contratuais futuros pela taxa de
juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instru-
mentos financeiros similares.
A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo
de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante) Nível 1 Nível 2 Nível 3

Empréstimos e recebíveis
Ativo financeiro - concessões de serviço público -                   1.120.953  -                   

Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras -                   2.039         -                   

31/12/2016

ATIVOS FINANCEIROS (Circulante/Não Circulante) Nível 1 Nível 2 Nível 3

Empréstimos e recebíveis
Ativo financeiro - concessões de serviço público -                   900.632     -                   

Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras -                   30.152       -                   

31/12/2015

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 pe-
queno ou inexistente, não observável ou ilíquido. Nesse nível a estimati-
va 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 disponíveis
a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de
precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transa-
ções 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 f luxos 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.

Análise de sensibilidade de passivos financeiros:

35. Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre
Lucro Líquido

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, há suspensão da apuração
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL, conforme apresentado abaixo:

PASSIVOS
Empréstimos e Financiamentos
IPCA 79.485        4,75 5,94 9,5 84.206 87.036        
SELIC 329.681      9,5 11,88 19 368.847 392.320      

409.166      453.053 479.356      

Cenário I                     
(+25%)                       

Valor

Cenário II                                 
(+50%)                                  

Valor
Instrumentos Financeiros Valor  

31/12/2016

Índice em 
31/12/2016     

% a.a

Cenário I                
(+25%)              
Índice

Cenário II                        
(+50%)          
Índice

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      

Instrumentos Financeiros Valor  
31/12/2015

Índice em 
31/12/2015     

% a.a

Cenário I                
(+25%)              
Índice

Cenário II                        
(+50%)          
Índice

Cenário I                     
(+25%)                       

Valor

Cenário II                                 
(+50%)                                  

Valor

Demonstração do Cálculo do Imposto de Renda
Prejuízo Líquido do Exercício (835.268)      
(+) Total de Adições 357.211         
(-) Total de Exclusões 302.722         
Prejuízo Real antes da Compensação de Prejuízos Fiscais (780.779)      

Prejuízo fiscal do exercício (780.779)      

Demonstração do Cálculo da Contribuição Social
Prejuízo Líquido do Exercício (835.268)      
(+) Total de Adições 357.211         
(-) Total de Exclusões 302.801         
Base de cálculo antes da Compensação (780.858)      

Base de cálculo do exercício (780.858)      
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Encontram-se registrados, na Parte “B” do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, prejuízos f iscais, sem prazos de prescrições, compensáveis com
lucros a serem auferidos futuramente, conforme legislação vigente.

36. Seguros

As apólices de seguro dos bens patrimoniais da Companhia seguem especi-
ficamente a política de Gerenciamento de Seguros definida por sua Adminis-
tração, visando à contratação de coberturas securitárias adequadas, em
conformidade com as normas estabelecidas pelas Leis nº 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:

36.1 Riscos Nomeados

Conforme CONTRATO/PR/113/2015 - Mapfre Seguros Gerais S.A., a cobertu-
ra básica securitária de bens abrange na Seção I - Imóveis próprios, locados,
almoxarifados e subalmoxarifados, com suas respectivas coberturas adicio-
nais para edificações, equipamentos e mercadorias. Na Seção II, estão cober-
tos as edificações e os principais equipamentos das subestações, com seus
respectivos valores segurados e Limites Máximos de Indenizações.  As apó-
lices 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; e
k) Reintegração Automática.

36.2 Outros Seguros

· Veículos - Seguro da frota das Vans do Projeto de Eficiência Energética,
conforme Ordem de Serviço CERON/126/15 - Processo Administrativo nº
3.850/14, com as seguintes coberturas: Básicas, Responsabilidade Civil
Facultativa de Veículos, 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 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: 25/08/2016 a 25/08/2017

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

Outros Seguros:

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 20/03/2017 730 vidas 100 mil 124
Seguro adolescentes 19/03/2015 a 20/03/2017 28 vidas 5 mil

· Seguro de Vida  – Seguro contratado para os empregados e os
adolescentes aprendizes da Companhia, através da Apólice de Seguros
930-103-657, Contrato/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 adolescentes com limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

37.  Transações com partes relacionadas

A Companhia efetuou transações com as seguintes partes relacionadas.

38. Remuneração a empregados e dirigentes

O comportamento da remuneração dos empregados e dirigentes está
demonstrado a seguir:

39.  Compromissos operacionais de longo prazo (não auditado)

Os compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a venda e
compra de energia são como segue:
Consumo na área de concessão:

Ativo Passivo Despesa
31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016

Eletrobras Diferimento Juros Pagos Antecipadamente -                 -                 (1.338)            
Eletrobras Empréstimos,  Financiamentos e Encargos -                 (963.967)         (75.394)           
Amazonas Energia Bens Transferidos à Amazonas Energia S/A 1.387 -                 -                 
Eletrobras Eletronorte Operação Termonorte -                 (2.280.376)      (279.093)         
Eletrobras Eletronorte EUST de Rede Básica CERON e Receita de Conexão -                 (323)               (10.424)           
Eletrobras Eletronorte EUST de Rede Básica UTE TERMONORTE II e Suprimento de Energia -                 (46)                 (1.595)            
Furnas Centrais Eletricas EUST de Rede Básica CERON -                 (11)                 (525)               
Furnas Centrais Eletricas Eust Termonorte II, Cotas de Garantia e Suprimento energia -                 (54)                 (5.087)            
Eletrosul Centrais Elétricas EUST de Rede Básica CERON -                 (7)                  (619)               
Eletrosul Centrais Elétricas EUST de Rede Básica UTE TERMONORTE II e Suprimento de Energia -                 (44)                 (2.042)            
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF EUST de Rede Básica CERON -                 (9)                  (441)               
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF Eust Termonorte II, Cotas de Garantia e Suprimento energia -                 (41)                 (6.549)            
Eletrobras Eletronuclear Suprimento de Energia -                 (1.800)            (20.826)           
Eletrobras Dispêndios a Reembolsar em Curso 780 -                 -                 
Eletrosul Centrais Elétricas Dispêndios a Reembolsar em Curso 485 -                 -                 
Furnas Centrais Eletricas Dispêndios a Reembolsar em Curso 5 -                 -                 
Eletrobras Eletronorte Dispêndios a Reembolsar em Curso 585 -                 -                 
Eletrobras Distribuição Acre Dispêndios a Reembolsar em Curso 37 -                 -                 
Eletrobras Distribuição Alagoas Dispêndios a Reembolsar em Curso 38 -                 -                 
Comp.Hidro Elet. Do São Francisco - CHESF Dispêndios a Reembolsar em Curso 109 -                 -                 
Eletrobras Distribuição Amazonas Dispêndios a Reembolsar em Curso 589 -                 -                 
Eletrobras Distribuição Piaui Dispêndios a Reembolsar em Curso 1.074 -                 -                 
Eletrobras Distribuição Roraima Dispêndios a Reembolsar em Curso 71 -                 -                 
Eletrobras Distribuição Amazonas Contrato TV LUME -                 (30)                 (331)               
Eletrobras Distribuição Amazonas Emprestimo de equipamentos 136 (27)                 -                 
Eletrobras Distribuição Piaui Emprestimo de equipamentos 1.448              -                 -                 
Eletrobras Eletronorte Emprestimo Oleo Diesel -                 (2.325)            -                 

Parte Relacionada Natureza da Operação

31/12/2016 31/12/2015
Empregados
Maior remuneração 26.667,60         26.274,66    
Menor remuneração 2.480,27           2.307,38      
Salário médio 8.545,72           7.656,06      
Remuneração média 14.573,94         14.291,02    

em Reais

Administradores e conselhereiros 31/12/2016 31/12/2015
Remuneração 790                   881

Comprador da Energia

Volume MW Preço 
(R$) total (mil) Volume MW Preço 

(R$) total (mil) Volume MW Preço 
(R$) total (mil)

empresa 1 3.437.828 670,44 2.304.857 3.587.512 710,67 2.549.537 3.764.094 753,31 2.835.530

202020192018
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Volume MW Preço (R$) 
MWH total (mil) Volume MW Preço 

(R$) MWH total (mil) Volume MW Preço (R$) 
MWH total (mil)

TERMONORTE II 2.538.576              330,16         838.136 2.538.576        349,97        888.425 2.538.576            370,97        941.735 
CONSORCIO NOVO HORIZONTE 43.815                  693,64           30.392 43.815            735,26         32.215 43.815                779,37         34.148 
PCH ALTA FLORESTA 28.950                  186,42            5.397 28.950            197,61           5.721 28.950                209,46           6.064 
PCH CACHOEIRA R. ÁVILA 70.565                  176,55           12.458 70.565            187,14         13.205 70.565                176,55         12.458 
PCH CASCATA 41.960                  212,48            8.916 41.960            225,23           9.451 41.960                238,74         10.017 
PCH  BELO MONTE 24.936                  185,44            4.624 24.936            196,57           4.902 24.936                208,36           5.196 
PROINFA 74.200                  365,24           27.101 74.200            387,16         28.727 74.200                410,38         30.450 
COTAS 117.024                 233,60           27.337 117.024           247,62         28.977 117.024              262,47         30.715 
COTAS GARANTIA FISICA 637.465                 155,37           99.043 637.465           164,69        104.984 637.465              174,57        111.282 
7º LEILÃO ENERGIA NOVA 192.670                 143,53           27.653 192.670           152,14         29.313 192.670              161,27         31.072 
13º LEILÃO ENERGIA EXISTENTE 4.998                    268,48            1.342 1.666              284,59              474 -                              -                    - 
15º LEILÃO A-5 120.886                  88,08           10.648 120.886             93,36         11.286 120.886                98,97         11.964 
16º LEILÃO A-5 276.613                 129,39           35.791 276.613           137,15         37.937 276.613              145,38         40.214 
17º LEILÃO A-5 138.650                 124,45           17.255 138.650           131,92         18.291 138.650              139,83         19.387 
18º LEILÃO A-5 584.728                 132,96           77.745 584.728           140,93         82.406 584.728              149,39         87.352 
19º LEILÃO A-3 45.165                  129,63            5.855 45.165            137,41           6.206 45.165                145,65           6.578 
20º LEILÃO A-5 -                               -                    - 146.228           181,80         26.584 146.228              192,71         28.180 
ESBR UHE JIRAU 354.507                  71,37           25.301 354.507             75,65         26.818 354.507                80,19         28.428 

Total      5.295.708 1.254.994    5.438.604 1.355.922  5.436.938  1.435.240  

Gerador de Energia
2018 2019 2020

Compromissos posições compradas:

40. Reposicionamento tarifário

A Designação da CERON para prestação do serviço de distribuição de energia
elétrica pela União, ocorreu pela publicação da Portaria nº 422 de 03 de
agosto de 2016 em cumprimento a Portaria do Ministério de Minas e Energia
(MME) de n° 388 de 26 de julho de 2016. A portaria de designação prevê que
o reajuste tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual, a
partir de 30 de novembro de 2016, exceto nos anos em que ocorra revisão
tarifária.

A Portaria nº 422 estabelece que, para fins da Prestação do Serviço, a distri-
buidora f ica sujeita a legislação e a regulamentação relativas ao Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica, a legislação superveniente e com-
plementar, as normas e regulamentos expedidos pelo Poder Concedente e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

A ANEEL, em função das Portarias publicadas pelo MME, estabeleceu a Reso-
lução Normativa nº 748, em 29 de novembro de 2016, regulamentando as
condições estabelecidas pelas portarias e, em ato sequente, efetivou o pro-
cesso de reposicionamento tarifário da Companhia, consubstanciado na Re-
solução Homologatória de n° 2.181 de 29 de novembro de 2016, reposicionando
os preços das tarifas de energia aplicada aos consumidores atendidos pela
Companhia.

As tarifas foram reposicionadas economicamente em -12,59% (doze vírgula
cinquenta e nove por cento negativos), sendo -9,46% (nove vírgula quarenta
e seis por cento negativos) referentes ao reajuste tarifário anual econômico e
-3,14% (três vírgula treze por cento negativos) relativos aos componentes
financeiros.

Com aplicação dos índices calculados, as tarifas atuais, quando comparadas
as tarifas anteriores, ficaram, em média, reajustadas em -6,32% (seis vírgula
trinta e dois por cento negativos), correspondendo ao efeito tarifário médio a
ser percebido pelos consumidores do Estado de Rondônia.

O decréscimo no Reposicionamento Tarifário Anual - RTA ocorreu em função
da redução dos custos da energia adquirida no primeiro semestre de 2016 e
também pela aplicação da Lei nº 13.299 de junho de 2016, que excluiu do
chamado ACRMédio (parâmetro de custo para obtenção de potência e energia
comercializados no Âmbito de Contratação Regulada) os encargos setoriais,
fazendo com que o mesmo tivesse uma redução de R$ 295,10/MWh para R$
204,84/MWh. Como boa parte da energia adquirida pela Companhia é regulada
em termos de custos por esse mecanismo, sua redução resultou em decrés-
cimo tarifário.

Outro fator que contribuiu para o decréscimo tarifário foi a redução de merca-
do. O consumo de energia no Brasil retraiu em função da situação do
arrefecimento da economia. O mercado da Companhia não ficou imune a esse
arrefecimento e apresentou uma redução de 2,5% quando comparado ao
ciclo do reajuste de 2015. Nessas situações é normal os preços ofertados
recuarem em função da diminuição da demanda.
Assim, considerando as novas tarifas homologadas, se aplicadas ao merca-
do no momento do reposicionamento, a receita da Companhia teria, conforme
nota técnica n° 380/2016-SGT/ANEEL, a sua receita total formada com os
custos das seguintes componentes:

· Custo de energia 50,8%
· Custo de transmissão 1,3%
· Encargos setoriais 23,1%
· Custo de distribuição 24,8%

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 39,5%
· Custo de transmissão 1,0%
· Encargos setoriais 18%
· Custo de distribuição 19,2%
· Tributos 22,3% (ICMS 17,3% e PIS/COFINS 5,0%)

41. Eventos subsequentes

41.1  Suspensão da Revisão Tarifária para as prestadoras de
serviço de distribuição.

Em 24 de janeiro de 2017 foi publicada a Portaria do Ministério de Energia nº
23 revogando o artigo 4º da Portaria MME nº 422/2016 que contemplava em
seu teor que a Companhia teria revisão tarifária em 31 de agosto de 2017.

41.2    Reconhecimento do Contrato de Geração Térmica para os
Sistemas Isolados com o Consórcio Novo Horizonte - CNH

A ANEEL, com base no uso das suas atribuições regimentais, tendo em vista
deliberação da Diretoria e o que consta do Processo nº 48500.005325/2016-
40, publicada pelo Despacho nº 368, de 7 de fevereiro de 2017, decidiu
autorizar o repasse tarifário da parte incontroversa da contratação decorren-
te do leilão nº 01/2014 (Lote II) promovido pela Companhia, tendo como início
do suprimento a data da efetiva operação comercial das usinas e término do
suprimento 18 meses a partir das datas estabelecidas na Resolução Autorizativa
nº 5.009/2015 e os montantes máximos anuais (potência e energia) estabele-
cidos no Edital CERON n° 01/2014, conforme o Anexo I, e autorizou a Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, na condição de gestora dos recursos
da CCC, a efetuar o reembolso dos valores referentes ao período de supri-
mento inconteste.

Assim a Companhia realizou a apuração dos valores e registrou o reconheci-
mento do direito de ressarcimento dentro dos limites estabelecidos no referido
despacho, visando equilibrar o resultado econômico em função dos custos
incorridos na geração das localidades de atendimento da contratada. Os
valores apurados fazem parte do valor demonstrado nas notas nº 10 e 30.

41.3  Orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE

Em 7 de fevereiro de 2017, a ANEEL emitiu a Resolução Homologatória nº
2.202 que aprovou o orçamento para o ano de 2017 da Conta CDE. O orça-
mento aprovado pelo ANEEL inicialmente não contemplou os valores que fo-
ram objeto de repactuações assinadas em 2014 e 2015 entre a Companhia e
a Petrobras/BR Distribuidora. Tais Contratos de Confissão de Dívidas, denomi-
nados “CCDs”, haviam sido previamente autorizados pela legislação aplicável
e homologados pela própria ANEEL.

Em 14 de fevereiro de 2017, a Companhia afetada pelo corte orçamentário da
ANEEL ingressou com pedido de reconsideração, com efeito suspensivo,
contra a Resolução Homologatória nº 2.202.

Em 24 de fevereiro de 2017, a ANEEL emitiu o Despacho nº 582, negando o
efeito suspensivo interposto pela Companhia.
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Em 2 de março de 2017, o Ministério de Estado de Minas e Energia publicou a
Portaria nº 81 que prevendo na programação financeira dos recursos da
Conta CDE a inclusão, para o ano de 2017, das parcelas equivalentes às
prestações mensais a serem pagas entre as competências janeiro e dezem-
bro de 2017 relativas aos Contratos de Confissão de Dívidas firmados até 31
de dezembro de 2016 entre a Companhia e a Petrobras/BR Distribuidora.

Em 7 de março de 2017, através da Resolução Homologatória nº 2.204, de 7
de março de 2017, a ANEEL alterou a Resolução Homologatória nº 2.202, de 7
de fevereiro de 2017, a qual aprovava o orçamento anual da Conta CDE para
o ano de 2017, incluindo no orçamento os montantes referentes aos CCDs.

A Companhia acredita que os recursos que foram objetos de glosa pela ANEEL
permanecerão nessa situação até que a fiscalização do reprocessamento da
conta CCC no período entre julho de 2009 a junho de 2016 seja concluída.

Dessa forma, a Companhia em 31 de dezembro de 2016, reconheceu uma
provisão no montante de R$ 196.273 na rubrica direito de ressarcimento - CCC
(Para maiores detalhes Vide Nota 10.5).

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

KPMG Auditores Independentes
Av. Djalma Batista, 1.661 - Sala 803
Millennium Center - Business Tower
69050-010 - Manaus/AM - Brasil
Caixa postal 3751
Telefone +55 (92) 2123-2350, Fax +55 (92) 2123-2367
www.kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Aos Acionistas e Administradores das
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.
Porto Velho - RO

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras das Centrais Elétricas de Rondônia
S.A.
 (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o

exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira das Centrais Elétricas de Rondônia S.A. em 31 de dezembro de
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião.

Incerteza relacionada com a continuidade operacional

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n° 1.1 às demonstrações finan-
ceiras, que indica que a Companhia vem apresentando prejuízos recorrentes
e, em 31 de dezembro de 2016, apresenta patrimônio líquido (passivo a des-
coberto) no montante de R$ 1.295.918 mil, prejuízos acumulados no montante
de R$ 2.617.163 mil e excesso de passivo circulante em relação ao ativo
circulante em R$ 1.377.303 mil. Adicionalmente, em 7 de julho de 2015, ocorreu
o vencimento do contrato de concessão da Companhia que não será prorro-
gado conforme deliberado na 165ª Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 22 de julho de 2016, sendo deliberado pelos acionistas que a Companhia
receba, diretamente da União Federal ou por meio de tarifa, todos os recursos
de remuneração necessários para operar, manter e fazer investimentos que
forem relacionados aos serviços públicos da Companhia, mantendo o equilí-
brio econômico e f inanceiro, sem qualquer aporte de recursos pela
Controladora. Esses fatos indicam a existência de incerteza relevante que
pode levantar dúvida signif icativa quanto à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a
esse assunto.

Ênfase - Valores a receber sujeitos à aprovação do órgão regulador
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 6 às demonstrações financei-
ras, que descreve que a Companhia possui créditos a receber do fundo setorial
da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC-ISOL em 31 de dezembro
de 2016, no montante de R$ 230.066 mil. Referidos créditos serão realizados
financeiramente após o cumprimento de determinados requerimentos previstos
na Lei n° 12.111/2009, que estão em processo de avaliação pela ANEEL, e pela
transferência de recursos do Fundo Setorial CDE, cuja gestora é a Eletrobras.
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Companhia, cuja apresentação não é requerida às sociedades anônimas de
capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está concili-
ada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme apli-
cável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demons-
trações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

http://www.kpmg.com.br
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi-
nanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.

· Avaliamos a adequação das polít icas contábeis util izadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
Administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre

outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos.

Manaus, 24 de março de 2017

RESOLUÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal das Centrais Elétricas de Rondônia S.A., no âmbito de suas
atribuições legais e estatutárias, conheceu o Relatório da Administração e
procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, compostas do Balanço Patrimonial,
da Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do
Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis, devidamente aprovadas pelo
Conselho de Administração e acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, sem ressalvas, de 24 de março de 2017.

O Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos societários estão
em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral de Acionistas da
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON.

O Conselho Fiscal ressalta, entretanto, os registros contidos no parecer do
auditor independente, em particular os referentes à “Incerteza relacionada com
a continuidade    operacional”;    à   “Responsabilidade    da   Administração    e
da Governança pelas demonstrações financeiras” e, especialmente, à “Ênfase
- Valores a receber sujeitos à aprovação do órgão regulador”, agravados pelos
recentes fatos ocorridos em decorrência da suspensão do orçamento da COE
que até a presente data não possui previsão de regularização, conforme
discutido na nota explicativa 10.3 das Demonstrações Financeiras da Companhia.

CONSELHO DO CEEJA - PAULO FREIRE DE MACHADINHO D’OESTE-RO.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 001/2017.
Contratante: Conselho Escolar do Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos PAULO FREIRE, de Machadinho D’Oeste/ RO.
Contratada: RS SERAFIM & CIA LTDA, CNPJ nº 23.339.949/0001-16.
Objeto: Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta no CEEJA PAULO
FREIRE, com recursos provenientes do CONVENIO Nº 180/PGE/2016. Tomada de
Preços nº 001/CEEJA/2017.
Valor: R$ 320.518,83 (Trezentos e vinte mil quinhentos e dezoito reais e
oitenta e três centavos).
Vigência: 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do Contrato.
Data de Assinatura: 11/04/2017.
Assinam:  Presidente do  Conselho CEEJA Paulo Freire: Marileide Sandes
Siqueira Barros.  Representante da Contratada RS SERAFIM & CIA LTDA:
Moises Moreira da Costa

 Machadinho D’Oeste - RO, 12/04/2017.

Marileide Sandes Siqueira Barros
Presidente do Conselho
CEEJA – PAULO FREIRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da Pemaza S/A, a se reunirem na
sede social, situada na Av. Transcontinental, 740 – Bairro Primavera – CEP
76.914-874,  em Ji-Paraná – RO, às 09.00 horas, do dia  28 de abril de 2017,
a fim de deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: Em Assembléia Geral
Ordinária: 1-) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016, e, 2-) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício,  e, em Assembléia Geral Extraordinária: 1-) deliberar
acerca do aumento do Capital Social mediante a incorporação de Lucros
Acumulados e Reservas, e, 2-) outros assuntos de interesse social.   AVISO
AOS ACIONISTAS:  Comunicamos que encontram-se à disposição dos se-
nhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei nº. 6.404/76, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Ji-Paraná-RO, 7 de abril de 2017.

Pemaza S/A
    José Sebastião Carneiro Martins

Diretor Comercial

O Srº. EMERSON RIBEIRO DE MACEDO, portador do  RG nº. 5733661 SSP/
PR e inscrito no CPF nº 015.711.619-02  residente e domiciliado na Linha C-70,
Travessão B-0,  Zona Rural , em nome do mesmo no município de Alto Paraíso/
RO, COMUNICA o extravio (Furto) de seu Bloco de notas de produtor rural,
Inscrição Estadual nº 00000002911272 Mod 4. Nada mais foi informado

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL

FOI EXTRAVIADO UM BLOCO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL DE
Nº 11 a 20, NO DIA 20 de JANEIRO DE 2017 EM NOME DO Sr. JOÃO GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA, INCRIÇÃO ESTADUAL DE Nº 3317862 LOCALIZADO NA
LINHA 605 KM 27, LOTE 26 GLEBA 31, MUNICÍPIO DE THEOBROMA/RO,  CON-
FORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 44443110417/2017 FOI
REGISTRADA NO DIA 12/04/2017.
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