
base no art. 24, II da Lei de Licitações, da empresa COMERCIAL MENDES EIRELI, CNPJ n. 02.131.031/0001-07, para
fornecimento de materiais de limpeza e higienização, que irá suprir as necessidades na EEEFM AURÉLIO BUARQUE
DE HOLANDA FERREIRA, no valor total estimado de R$ 2.752,50(Dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta centavos).

Nova Brasilândia D'Oeste, 13 de abril de 2022.
VANDERLEI REGINO JOÃO ROSA

Presidente do Conselho Escolar
Protocolo 0028071008

EXTRATO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO/PROAFI ADICIONAL
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 da Constituição do
Estado de Rondônia, art. 41 da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e art. 17 da Lei nº 3.350,
de 24 de abril de 2014 e suas alterações, torna público para conhecimento de todos os interessados a realização
do repasse de recurso financeiro do Programa de Apoio Financeiro - Proafi Adicional - 2020/2022, em conta
corrente específica, em favor da Unidade Executora contida no extrato, responsável pelo recebimento,
movimentação e aplicação do recurso, de acordo com o Plano de Aplicação Escolar, para atender às necessidades
excepcionais de infraestrutura da unidade escolar e/ou de sua manutenção, visando proporcionar solução para as
deficiências de espaços de aprendizagem e/ ou medidas corretivas no ambiente escolar em tempo oportuno, a
fim de que a unidade executora apresente as condições adequadas e apropriadas ao uso. A despesa está
regulamentada pela Lei nº 3.350, de 24 de abril de 2014, e suas alterações, e assegurada pelo Programa 2125 -
Universalização do Atendimento Educacional, Função Programática nº 12.368.2125.2393 - Descentralizar
Recursos às Unidades Executoras, Fonte de Recurso nº 0112/0118 e Natureza de Despesa: 3.3.50.41/4.4.50.42.

Nº DO
PROCESSO UNIDADE ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CRE MUNICÍPIOC.N.P.J.

VALOR DO
REPASSE
(R$)

0029.069734/
2020-47

EEEF Governador
Paulo Nunes Leal

Conselho Escolar da EEEF
Governador Paulo Nunes Leal

Porto
Velho

Porto
Velho

02.486.858/
0001-33 329.224,74

Protocolo 0028046160

Portaria nº 3461 de 12 de abril de 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71 da Constituição

do Estado de Rondônia,

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Educação é o Órgão responsável pela qualidade profissional
na prestação de serviços educacionais à comunidade integrante da Rede Pública Estadual de Ensino e pela
capacitação dos Profissionais da Educação Básica;

CONSIDERANDO que o Profissional da Educação Básica da Rede Pública Estadual é agente primordial na
formação do ser humano e no desenvolvimento social, cultural e econômico;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Educação é responsável pela formação continuada,
permanente e específica dos Profissionais do Magistério;

CONSIDERANDO o interesse da Secretaria de Estado da Educação em desenvolver políticas públicas
educacionais, visando a transformação em seus quadros profissionais, no que diz respeito à capacitação e à
qualificação profissional, por meio de cursos de formação, profissionalização, aperfeiçoamento e especialização
em instituições credenciadas, conforme disposto na Lei Complementar n. 680, de 7 de setembro de 2012;

CONSIDERANDO as diretrizes contidas no Plano Estadual de Educação (PEE) do Estado de Rondônia, em
especial as Metas 16 e 17;

CONSIDERANDO a carência de ações e políticas públicas imediatas para transformar o contexto do Estado de
Rondônia, voltadas à formação de profissionais em nível de mestrado e doutorado e à necessidade e à urgência
da formação de profissionais nos níveis mais elevados do ensino formal no Estado de Rondônia;

CONSIDERANDO o Contrato Nº 0176/SEDUC/PGE/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação
de Rondônia e a Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacyr Grechi - AASCAM, que tem por objeto
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ofertar vagas para pós-graduação "Stricto Sensu", em nível de Mestrado e de Doutorado, no Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE),

RESOLVE:
Art. 1° Os profissionais da educação, servidores efetivos da Secretaria de Estado da Educação, que

apresentarem interesse em candidatar-se nos cursos de pós-graduação "Stricto Sensu” no Curso de Mestrado ou
de Doutorado, ofertado pela Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacyr Grechi – AASCAM, deverão
participar do processo de seleção e aderir ao Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu”, por meio da
formalização do Termo de Compromisso.

Parágrafo único. Com a adesão ao Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu”, será cobrado pagamento
mensal de contrapartida de 10% (dez por cento) do valor integral da mensalidade do respectivo curso que o aluno
(a) irá participar, por meio de desconto no contracheque do servidor, ao passo que o restante será custeado pela
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 2° Para participação no Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” o servidorefetivo deverá comprovar,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

1.Ser servidor efetivo e estável da Secretaria Estadual de Educação do Governo do Estado de Rondônia;
2. Pertencer ao quadro de servidor ativo e não se encontrar aposentado;
3.Ter sido aprovado no processo seletivo instaurado pela promotora do curso
4.Não possuir qualquer relação de trabalho com a promotora do programa de pós-graduação “Stricto Sensu”

ofertado ao concorrer a vaga no Programa;
5.Não estar laborando em outros Órgãos que não seja a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

(Seduc/RO)
6.Não ser aluno de curso “Stricto Sensu” em qualquer outra agência de fomento pública nacional;
7.Não possuir formação de curso de doutorado, se interessado em participar da pós-graduação “Stricto

Sensu” no Doutorado ofertado;
8.Não estar respondendo processo administrativo;
9.Não possuir qualquer sanção penal transitada em julgado que impeça de exercer função pública;
10.Firmar o Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado da Educação;
11.Ser portador de diploma de curso de pós-graduação “Stricto Sensu” Mestrado, obtido em curso

reconhecido pelo CNE/MEC, ou em curso reconhecido por universidade brasileira regularmente credenciada que
possua curso de pós-graduação avaliado, autorizado e reconhecido, no âmbito do Sistema Nacional de Pós-
Graduação (SNPG), na mesma área de conhecimento, em nível equivalente ou superior, para participar da seleção
à vaga de Doutorado;

12.Preencher um dos perfis de público-alvo abaixo, quais sejam:
a) Professores efetivos, estatutários e em exercício da docência em sala de aula na rede de ensino estadual

de Rondônia;
b) Gestores, supervisores ou orientadores das escolas da rede estadual de ensino de Rondônia, sendo

profissionais efetivos, estatutários e em exercício nas unidades escolares;
c) Professores que atuam como técnicos na Seduc sede, nas Coordenadorias Regionais de Educação - CREs,

ou no Conselho Estadual de Educação - CEE, pertencentes ao quadro efetivo da rede e estatutários.
Art. 3° As vagas para o curso “Stricto Sensu” em nível de Doutorado serão distribuídas, observando-se 10

(dez) vagas para os professores que atuam como técnicos lotados na Seduc e 10 (dez) vagas para professores
atuando nas escolas, ou Coordenadorias Regionais de Educação CREs, ou no Conselho Estadual de Educação -
CEE.

Art. 4° Em caso de desistência do curso, reprovação, exclusão do programa por infringir às normas
acadêmicas vigentes e/ou a prática de qualquer fraude, o servidor será responsável pelo ressarcimento total ao
erário pelos prejuízos causados, em virtude do investimento aplicado para sua formação continuada,
independentemente de processo judicial ou administrativo.

Parágrafo único. Em caso de desistência ou reprovação não importando o motivo em um ou mais
módulo/disciplina, será de responsabilidade do (a) aluno (a) Mestrando ou Doutorando (a) arcar com as despesas
extras (mensalidades, viagens, alimentação, hospedagem e outras) perante a instituição de ensino ofertante para
sua recuperação junto ao programa de pós-graduação, ficando a Secretaria de Estado da Educação isenta dessas
despesas extras.

quarta-feira, 13 de abril de 2022 Diário Oficial Rondônia, ed. 69 - 147

Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/12167
Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 13/04/2022, às 13:00



Art. 5° O servidor será responsável pelo ressarcimento total ao erário, correspondente ao valor do curso de
mestrado ou doutorado caso não cumpra o período mínimo de 2 (dois) anos (Mestrado) e 4 (quatro) anos
(doutorado) de efetivo exercício na Rede Pública Estadual de Ensino, contado a partir da conclusão do curso.

Art. 6° Após a diplomação no curso de Mestrado ou Doutorado, o Professor fica comprometido a palestrar em
seminários ou outros eventos, sem ônus, quando convocado pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 7° A inobservância aos artigos 4°, 5° e6°, além de acarretar na restituição integral e imediata dos
recursos à Secretaria de Estado da Educação, de acordo com os índices previstos em lei competente, ocasionará
ainda, na impossibilidade de receber benefícios de programas congêneres por parte da Secretaria de Estado da
Educação, pelo período de 05 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência.
Cumpra-se.

Ana Lucia da Silva Silvino Pacini
Secretária de Estado da Educação de Rondônia

Porto Velho, 12 de abril de 2022.
Protocolo 0028035278

AVISO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1113/2022

(Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993)
A Presidente do Conselho Escolar Carlos Drumond de Andrade, CNPJ nº 01.671.354/0001-20, Unidade

Executora da EEEFM. Carlos Drumond de Andrade de Rolim de Moura, em cumprimento ao disposto no art. 26,
caput, da Lei nº 8.666/1993, em face dos poderes conferidos pela Portaria nº 1231/SEDUC-NTFG de 18 de
fevereiro de 2021, publicada no DIOF nº 038, de 22 de fevereiro de 2021, torna público a conclusão do
procedimento de Contratação direta, via dispensa de licitação , com base no art. 24, II da Lei de Licitações, a
Empresa M. DA SILVA COPIADORA EIRELI-ME inscrita sob o CNPJ nº 04.471.458/0001-80, para fornecer a EEEFM.
Carlos Drumond de Andrade de Rolim de Moura, equipamentos de processamento de dados. No valor total
estimado de R$ 11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais).
Rolim de Moura - RO, 13 de abril de 2022.

MARIA APARECIDA CUSTODIO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Escolar

Protocolo 0028073070

EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022/CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CORA CORALINA.
PARTES
CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CORA CORALINA E CONTRATADA: BIG GÁS COM. DE
ÁGUA E GÁS LTDA, CNPJ: 30.169.111/0001-97.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de material de consumo (carga de Gás engarrafado - Recarga em Botija de 13 KG) em atendimento as
necessidades do Conselho Escolar pelo período de 06 (seis) meses, conforme as especificações técnicas e
disposições contidas no Termo de Referência e seus anexos.
DO PREÇO: O valor total da contratação é de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), para efetuar o
pagamento dos bens/materiais referidos na cláusula primeira, tudo depois de recebidos, testados e aprovados
pela CONTRATANTE. Sob nenhuma hipótese ovalor mencionado será reajustado.
DO PRAZO: A vigênciado contrato será de até 06 (seis) meses contados da data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS
Os recursos necessários para a cobertura das despesas com aquisição dos materiais de consumo são oriundosdo
Programa de Apoio Financeiro - PROAFI Regular, creditadas diretamente no cartão corporativo.

PROCESSO Nº: (0029.080741/2022-61)
ASSINAM: JARDILENE CARLA DA COSTA E SILVA MIRANDA (Presidente do Conselho) e JOSÉ CARLOS FIALA
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