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Secretaria de Estado de Finanças

CRE

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 1401/01133-0000/2015

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS.

INTERESSADO: SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Atualização de Licenças, Manutenção e Suporte Técnico dos programas
da família Natural/Adabas, para modernização do SIAFEM, que é o sistema
corporativo de contabilidade do Estado, além de poder atender outros sistemas
que venham a compor as soluções oferecidas pela Superintendência Estadual de
Contabilidade desta SEFIN.

VALOR: R$ 2.207.664,00 (dois milhões duzentos e sete mil seiscentos e sessen-
ta e quatro reais), sendo R$ 1.857.851,15 (um milhão oitocentos e cinqüenta e
sete mil oitocentos e cinqüenta e um reais e quinze centavos) para atualização
das licenças e R$ 349.812,85 (trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e doze
reais e oitenta e cinco centavos) para os serviços de manutenção e  suporte
técnico pelo período de 12 meses.

DISPOSITIVO LEGAL: Art.25, I da Lei nº 8.666/93.

INFORMAÇÃO N.1283/2015/PA/PGE, FLS.195/216 e DESPACHO, FLS.295/297

Porto Velho-RO, 09 de setembro de 2015

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças

RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 007/2015/GAB/SEFIN/CRE
Porto Velho, 08 de setembro de 2015

Suspende o lançamento e cobrança do ICMS antecipado – AT, previsto no Decre-
to n. 11140/2004, e da substituição tributária – ST, prevista no art. 78 do RICMS/
RO, aos contribuintes que especifica.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS e o COORDENADOR-GERAL DA
RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a metodologia de lançamen-
tos do Sistema Fronteira, de forma a minimizar a revisão de lançamentos,

CONSIDERANDO o disposto na alínea “b” do § 2º do art. 2º do Decreto n.
11140, de 21 de julho de 2004,

CONSIDERANDO o disposto no item 1 do § 5º do art. 78 do RICMS/RO, apro-
vado pelo Decreto n. 8.321/98,

R E S O L V E M:

Art. 1º. Fica suspenso, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 2º do Decreto
n. 11140, de 21 de julho de 2004, o lançamento e cobrança do ICMS antecipado –
AT – 1658, previstos naquele Decreto, bem como da substituição tributária – ST
– 1231, de acordo com  o item 1 do § 5º do art. 78 do RICMS/RO, nas operações
interestaduais de entrada de mercadorias, aos contribuintes relacionados no
Anexo Único.

Art. 3º. Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2015.

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças

DANIEL ANTÔNIO DE CASTRO
Coordenador Geral da Receita Estadual - substituto

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 007/2015/GAB/SEFIN/CRE

ITEM RAZÃO SOCIAL    I.E. Nº          CNPJ Nº
001 PROCOMP  INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. 87619-4 54.083.035/0041-58
002 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 365038-3 09.296.295/0076-87
003 TAM LINHAS AÉREAS S.A. 87813-8 02.012.862/0019-99
004 VRG LINHAS AÉREAS S.A. 173942-5 07.575.651/0044-99
005 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 122311-9 00.348.003/0008-97
006 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 122203-1 00.348.003/0016-05
007 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 126028-6 00.348.003/0007-06
008 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 122468-9 00.348.003/0009-78
009 TERMO NORTE ENERGIA S/A 95349-1 02.750.988/0001-31
010 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 33304-2 26.461.699/0009-38
011 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 90109-1 26.461.699/0349-13
012 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 33376-0 26.461.699/0261-47
013 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 28840-3 26.461.699/0010-71
014 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 145947-3 26.461.699/0442-00
015 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 33378-6 26.461.699/0236-36
016 EMPRESA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 02799-5 04.763.223/0001-61
017 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA 27648-1 05.914.254/0001-39
018 ÁGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A. 432078-6 21.918.616/0001-16

Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Regularização Fundiária

EMATER - RO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2015

O Diretor Presidente da EMATER/RO torna público aos interessados que PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2015/CPLMS/EMATER/RO – cujo objeto é: Re-
gistro de Preço objetivando eventual contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e cor-
retiva em Centrais de Ar, aparelhos de Ar Condicionado tipo janela e
similares, com fornecimento e substituição de peças, para atender
as necessidades da EMATER-RO pelo período de 12 (doze) meses, foi
ADJUDICADO E HOMOLOGADO, para as seguintes empresas: PEDRO RENA-
TO G. S. RODRIGUES EIRELI - ME, CNPJ N° 17.094.883/0001-49, vencedora
com o valor global dos seguintes lotes: Lote 01 - R$ 221.500,00 (du-
zentos e vinte e um mil e quinhentos reais), Lote 02 – R$ 54.000,00
(cinqüenta e quatro mil reais) e Lote 03 – R$ 112.800,00 (cento e doze
mil e oitocentos reais). CONFORT CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
- ME, CNPJ N° 07.492.137/0001-50, vencedora com o valor global do Lote
04 - R$ 77.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco
reais). Valor total da Licitação R$ 466.195,00 (quatrocentos e sessen-
ta e seis mil, cento e noventa e cinco reais). Porto Velho/RO, 14 de
Setembro de 2015.

LUIZ GOMES FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE

EMATER/RO

Assembléia Legislativa

LEI Nº 3.594, DE 22 DE JULHO DE 2015.

Nos termos dos §§ 5º e 7º do art. 42 da Constituição Estadual, a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, promulga, o § 2º do
artigo 10; artigo 13 e seus §§; e artigo 38, dispositivos da Lei nº
3.594, 22 de julho de 2015, que “Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária de 2016”, na forma a seguir:

“Art. 10. ..........................................................................................................

..................................................................................................................................

§ 2º. Nas projeções das receitas deverão ser consideradas as arrecada-
ções dos últimos 5 (cinco) anos e deverão ser expurgados os efeitos da
queda de arrecadação provenientes do desaquecimento da economia do Es-
tado pela redução do ritmo das obras das Usinas de Santo Antonio e Jirau.

..................................................................................................................................

Art. 13. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Públi-
co, o Tribunal de Contas do Estado e a Defensoria Pública do Estado compre-
endendo seus Órgãos, Fundos e Entidades, elaborarão suas respectivas
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propostas orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, tendo como parâmetro
para a fixação das despesas na Fonte/Destinação Fonte - 0100, o conjunto das
dotações orçamentárias consignadas na LOA 2015 e suas alterações na Fonte/
Destinação – 0100, acrescido do mesmo percentual de crescimento da receita
estimada para o exercício de 2016 para a Fonte/Destinação – 0100.

§ 1º. Ao conjunto de dotações orçamentárias na Fonte/Destinação Fonte –
0100 consignadas na LOA 2015 deverão ser acrescentadas os valores prove-
nientes da reestimativa da receita para o exercício de 2015, com base na arreca-
dação verificada nos meses de janeiro a junho de 2015.

§ 2º. No exercício financeiro de 2016, existindo excesso de arrecadação na
Fonte – 0100, o mesmo poderá ser repartido entre os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, bem como ao Ministério Público, Tribunal de Contas e
Defensoria Pública do Estado de Rondônia de forma proporcional a sua participa-
ção na Lei Orçamentária Anual.

§ 3º. As utilizações e repartições dos recursos do excesso, se existir, dar-se-
ão por meio da apuração realizada em 31 de agosto de 2016, levando-se em
consideração a reestimativa da receita para o exercício tomando como base a
receita efetivamente arrecadada até o período, consoante ainda, a reestimativa de
receita do exercício, pelo comportamento da arrecadação no período de janeiro a
agosto, e a projeção para todo o ano, mediante autorização legislativa, proceder-
se-á a repartição do montante apurado até o dia 30 de setembro de 2016.

§ 4º. O superávit financeiro apurado no exercício de 2015 não deverá ser
considerado como alteração da LOA 2015 para os efeitos no caput deste artigo.

§ 5º. No mesmo prazo do envio do Projeto da Lei Orçamentária para o exer-
cício financeiro de 2016, o Poder Executivo enviará projeto de lei ao Poder
Legislativo alterando os Anexos de Metas Fiscais estabelecidas nesta Lei, no
que se refere às estimativas da Receita para o exercício financeiro de 2016.

..................................................................................................................................

Art. 38. Como forma de basilar a elaboração do Plano Plurianual 2016 – 2019,
o Poder Executivo enviará ao Tribunal de Contas do Estado para análise de
viabilidade, até o dia 31 de julho de 2015, a projeção das Receitas para os
exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de setembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

LEI Nº 3.610, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.

Altera a Lei nº 3.163, de 27 de agosto de 2013.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia decretou, e
eu, nos termos dos §§ 5º e 7º do artigo 42 da Constituição Estadual, promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 2º, da Lei nº 3.163, de 27 de agosto de 2013, que “Institui o
Conselho Estadual de Segurança Pública em Rondônia - CONESP e dá outras
providências”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. O Conselho Estadual de Segurança Pública, órgão permanente,
vinculado ao Poder Executivo e integrante da Secretaria de Estado da Seguran-
ça, Defesa e Cidadania, é constituído de 13 (treze) membros, com a seguinte
composição:

I - membros natos:

a) Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania;

b) Comandante-Geral da Polícia Militar;

c) Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;

d) Delegado-Geral da Polícia Civil; e

e) Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa.

II - membros efetivos:

a) um representante do Tribunal de Justiça;

b) um representante do Ministério Público do Estado;

c) um representante da Defensoria Pública do Estado;

d) um representante da Secretaria de Estado de Justiça;

e) um representante da Procuradoria Geral do Estado;

f) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia; e

g) dois cidadãos, de reputação ilibada, indicados pela Assembleia Legislativa.

§ 1°. O Conselho Estadual de Segurança Pública será presidido pelo Se-
cretário da SESDEC.

§ 2°. O mandato dos membros natos terá a mesma duração do exercício
dos seus respectivos cargos, e seus substitutos legais serão os mesmos de
suas instituições de origem.

§ 3°. O mandato dos membros efetivos terá a duração de 2 (dois) anos,
permitida uma única recondução para o mesmo período, sem impedimento à
nova indicação após o período de 4 (quatro) anos, contados a partir do término
do segundo mandato.

 § 4°. Os membros do CONESP serão nomeados pelo Governador do Esta-
do de Rondônia, depois de recebidas das instituições competentes as indica-
ções dos membros efetivos e respectivos suplentes.”

Art. 2º. O artigo 2º, da Lei nº 3.163, de 27 de agosto de 2013, passa a
vigorar acrescido pelo § 5º, com a seguinte redação:

“Art. 2º. ...........................................................................................................

.................................................................................................................................

§ 5°. Quando a indicação do membro efetivo não ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias após a notificação da instituição a ser representada, caberá
ao Governador do Estado a escolha e nomeação de seu representante, e bem
assim de seu respectivo suplente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de setembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

LEI Nº 3.611, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre desconto de 50% (cinquenta por cento) nos
ingressos de cinemas, teatros, eventos culturais ,
esportivos e de lazer para o cargo de professor.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia decretou,
e eu, nos termos dos §§ 5º e 7º do artigo 42 da Constituição Estadual, promul-
go a seguinte Lei:

Art.1°. Fica assegurado aos professores no Estado de Rondônia, o des-
conto de 50% (cinquenta por cento) nos ingressos de cinemas, teatros, even-
tos culturais, esportivos e de lazer.

Parágrafo único. Farão jus ao desconto de 50% (cinquenta por cento) nos
ingressos de cinemas, teatros, eventos culturais, esportivos e de lazer os
professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio e professo-
res das instituições de Ensino Superior.

Art. 2º. O professor para fazer jus ao beneficio desta Lei apresentará
documento comprobatório do cargo de professor, expedido pelo órgão ao qual
está vinculado, no ato da aquisição do ingresso.


