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DECRETOS
DECRETO N. 3510/GAB/PM/JP/2014

28 DE AGOSTO DE 2014

Declara a vacância do cargo público de Professora, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o teor do Mem. no 938/CGRHA/SEMAD, 

Considerando o disposto no artigo 46, V, da Lei Municipal nº 1405, de 
22 de julho de 2005,e

Considerando a concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência 
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, através da Portaria no 180/2014, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado vago o cargo público a seguir descrito, em razão da 
concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência Social do Município:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de julho de 2014.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3511/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Declara a vacância dos cargos públicos de Professor e Agente Comunitário 
de Saúde, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o teor do Mem. no 941/CGRHA/SEMAD, 

Considerando o disposto no artigo 46, V, da Lei Municipal nº 1405, de 
22 de julho de 2005, e

Considerando as concessões de aposentadorias pelo Fundo de Previdência 
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, através das Portarias nos 0188, 
0190 e 0191/FPS/PMJP/2014, 

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados vagos os cargos públicos a seguir descritos, em 
razão das concessões de aposentadorias pelo Fundo de Previdência Social 
do Município:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

Inativo Cadastro Cargo Lotação Aposentadoria

Maria 
Francisco 
Dourado 

1297

Professora 
Licenciatura 

Plena
20 horas

SEMED
Voluntária por 
Idade e Tempo 
de Contribuição

retroativos ao dia 22 de agosto de 2014.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3512/GAB/PM/JP/2014                                                         
28 DE AGOSTO DE 2014

Declara a vacância do cargo público de Motorista de Veículos Leves, e dá 
outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o teor do Mem. no 941/CGRHA/SEMAD, 

Considerando o disposto no artigo 46, V, da Lei Municipal nº 1405, de 
22 de julho de 2005,e

Considerando a concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência 
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, através da Portaria no 187/2014, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado vago o cargo público a seguir descrito, em razão da 
concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência Social do Município:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de julho de 2014.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3513/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Declara a vacância do cargo público de Auxiliar de Serviços Diversos, e 
dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o teor do Mem. no 941/CGRHA/SEMAD, 

Considerando o disposto no artigo 46, V, da Lei Municipal nº 1405, de 
22 de julho de 2005,e

Considerando a concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência 
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, através da Portaria no 189/2014, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado vago o cargo público a seguir descrito, em razão da 
concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência Social do Município:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 22 de julho de 2014.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

Inativo Cadastro Cargo Lotação Aposentadoria

Francisco 
Herculano 

12401

Professor 
Licenciatura 

Plena
25 horas

SEMED
Por Invalidez 
Permanente

Eulane 
Stofel 
Sampaio

12643

Professora 
Licenciatura 

Plena
25 horas

SEMED
Por Invalidez 
Permanente

Ana Maria 
Belmira da 
Silva

27257
Agente 

Comunitário 
de Saúde

SEMUSA
Por Invalidez 
Permanente

Inativo Cadastro Cargo Lotação Aposentadoria

Dermeval 
Ribas da 
Silva 

2604

Motorista 
de 

Veículos 
Leves

SEMOSP Compulsória

Inativo Cadastro Cargo Lotação Aposentadoria
Juracy 
Francisco da 
Silva 

12245
Auxiliar de 
Serviços 
Diversos

SEMED
Invalidez 

Permanente

DECRETO N. 3514/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em des-
favor do servidor Claudinor Raimundo da Silva.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando o relatório conclusivo exarado pela Comissão Permanente 
de Sindicância Administrativa, e 

Considerando tudo que consta no Processo Administrativo nº 1-5691/14, 

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada à instauração de Processo Administrativo Dis-
ciplinar em desfavor do servidor Claudinor Raimundo da Silva, Enfer-
meiro, objetivando a completa apuração dos fatos articulados no Processo 
Administrativo nº 1-5691-14.

Art. 2º O procedimento será presidido pela Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar, que deverá assegurar ao servidor, o 
contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3515/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Exonera, a pedido, Maria Valentim Pena do cargo efetivo de Professora do 
Município de Ji-Paraná, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando o pedido de exoneração formulado por Maria Valentim Pena;
Considerando o disposto no artigo 46, I e artigo 47 da Lei Municipal nº 
1405, de 22 de julho de 2005, e
Considerando tudo o que consta no Processo n. 1-2082/2014,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, Maria Valentim Pena do cargo efetivo 
de Professora do Município de Ji-Paraná, nos termos do artigo 47, da Lei 
Municipal 1405/2005.
Parágrafo Único. Em cumprimento ao artigo 46, I da Lei Municipal n. 
1405/2005, declaro vacância ao cargo efetivo de Professora, 40h.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 11 de fevereiro de 2014.
Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3516/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Nomeia Comissão Especial para proceder à localização e avaliação de 
imóvel para locação pelo Município, no qual deverá funcionar o Conselho 
Tutelar do 1º Distrito, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
de locar imóvel adequado para o funcionamento do Conselho Tutelar do 
1º Distrito, e

Considerando que o referido imóvel deverá preencher alguns requisitos 
objetivando abrigar o Conselho Tutelar do 1º Distrito, conforme descritos 
no Termo de Referência nº 061/SEMAS/2014, do Processo Administrativo 
nº 1-11071/2014,
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D E C R E T A:
 
Art. 1º Fica nomeada Comissão Especial para proceder a localização e 
avaliação de imóvel para locação pelo Município no qual deverá funcionar o 
Conselho Tutelar do 1º Distrito integrada pelos membros a seguir nominados 
e que atuarão sob a Presidência do primeiro:

I. Adelmo Apolinário da Silva;
II. Roberta Santos Linhares;
III. Jacira Maria Martinenghi.

Art. 2º A Comissão Especial ora nomeada, deverá diligenciar no sentido 
de levantar todas as opções de edifi cações que se adaptem às necessidades 
dos serviços prestados no Conselho Tutelar do 1º Distrito.

Art. 3º Os trabalhos de localização e avaliação, deverão ser concluídos no 
prazo de 20 (vinte) dias, devendo a Comissão encaminhar a este Gabinete 
relatório conclusivo da localização e avaliação dos imóveis.

Art. 4º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados de 
relevância, os trabalhos desenvolvidos pelos membros que integram a 
presente Comissão Especial.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3517/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Nomeia Comissão Especial para organizar e apresentar Audiência Pública 
em cumprimento às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando que o Poder Executivo Municipal deverá realizar Audiência 
Pública, cumprindo as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, e

Considerando o teor do Memorando nº 286/CGM/2013,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada Comissão Especial para organizar e apresentar a 
Audiência Pública, referente ao 2º Quadrimestre de 2014, em atendimento 
ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, composta pelos membros 
a seguir nominados:

I. Presidente: Elias Caetano da Silva;
II. 1ª Secretária: Marlene Maia Ribeiro;
III. 2ª Secretária: Percídia Chagas Ribeiro;
IV. Membros:
a) Luiz Fernandes Ribas Motta;
b) Iraneide Maria dos Santos;
c) Marília Pires de Oliveira;
d) Rosângela Barros Guimarães dos Santos;
e) Sidnei Silva dos Anjos;
f) Sônia Regina da Silva;
g) Suely Beraldo Zanard dos Santos;
h) Ducinalva Mota Barroso;
i) Leni Matias;

j) Relvanir Celso de Campos;
k) Leiva Custódio Pereira;
l) Zilda de Jesus.

Art. 2º A Audiência Pública de que trata o artigo 1º, será realizada no dia 
19/09/2014, a partir das 19h30min., no Auditório do CEULJI/ULBRA.

Art. 3º As atividades dos membros ora nomeados serão desenvolvidas sem 
ônus para o Município e consideradas de relevância.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3518/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por anulação no 
corrente Exercício Financeiro.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2711, de 27 de agosto de 
2014, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício fi nanceiro Crédito Adicional 
Especial por anulação no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) para reforço das dotações vigentes:
02 06 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
1385 12.365.0003.2083.0000 Manutenção das Atividades do Ensino 
Infantil 250.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
012 043 Recurso Próprio 25% - Educação Básica

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo 1º, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação em igual valor das dotações vigentes:
  
02 06 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
314 12.361.0002.2127.0000 Transporte Escolar -250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
012 043 Recurso Próprio 25% - Educação Básica

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3519/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente 
Exercício Financeiro.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2570, de 10 de dezembro 
de 2013, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março 
de 1964, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício fi nanceiro Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 
reforço das dotações vigentes:

02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
648 17.512.0006.1021.0000 Construção, Manutenção e Reforma de 
Obras de Artes 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo 1º, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação em igual valor das dotações vigentes:
  
02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
1204 26.782.0006.2064.0000 Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e 
Pav. de Vias Urbanas -150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
002 001 Recursos Próprios do Município

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3520/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente 
Exercício Financeiro.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2570, de 10 de dezembro 
de 2013, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março 
de 1964, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício fi nanceiro Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) para 
reforço das dotações vigentes:

02 18 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101 08.244.0008.2014.0000 Casa da Família - Centro de Referência 
da Assistência Social - 139.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município
 
1106 08.244.0008.2014.0000 Casa da Família - Centro de Referência 
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da Assistência Social - 22.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município
 
1046 08.243.0009.2087.0000 Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC 
54.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES-
SOAL CIVIL 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município

Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo 1º, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação em igual valor das dotações vigentes:

02 18 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1055 08.243.0009.2087.0000 Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC      
-30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município
1064 08.243.0009.2087.0000 Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC      
-24.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município
 
1082 08.244.0001.2003.0000 Apoio as Instituições não Governamental     
-80.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município

02 18 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1116 08.244.0008.2014.0000 Casa da Família - Centro de Referência 
da Assistência Social - C -40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município

1121 08.244.0008.2014.0000 Casa da Família - Centro de Referência 
da Assistência Social - C -19.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município

1131 08.244.0008.2122.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos p/ Crianças  -22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
018 001 Recursos próprios do Município

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N. 3521/GAB/PM/JP/2014
28 DE AGOSTO DE 2014

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente 
Exercício Financeiro.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando as disposições da Lei Municipal n. 2570, de 10 de dezembro 
de 2013, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março 
de 1964, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício fi nanceiro Crédito Adicional Su-
plementar no valor de R$ 181.257,00 (cento e oitenta e um mil, duzentos 
e cinquenta e sete reais) para reforço das dotações vigentes:
 
02 07 11 Fundo Mun. Saúde - 1° Bloco - Atenção Básica
450 10.301.0004.2101.0000 Manutenção dos Serviços do PAB 100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
010 102 PAB - Fixo
 
454 10.301.0004.2101.0000 Manutenção dos Serviços do PAB 70.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
010 102 PAB - Fixo
 
1300 10.301.0004.2101.0000 Manutenção dos Serviços do PAB 11.257,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
010 102 PAB - Fixo 

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação, referente ao Programa de Atenção 
Básica.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 28 dias do mês de agosto de 2014.

JESUALDO PIRES 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 050/CGM/2.014.

PROCESSO: Nº 1-9132/2.014- SEMUSA.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 
n° 7892/2.013 e Decretos Municipal n. 3398/2.014.

FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS: Futura e eventual aquisi-
ção de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com período de consumo 
previsto por 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência nº 037/01/2014 
e seus anexos, fl s. 32/43 e Edital de Licitação - Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 159/CPL/SEMUSA/PMJP/2014, fl s. 102/136.

Empresas Detentoras do Registro: BIOCAL COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA, sob CNPJ n° 02.176.223/0002-10, situada na Av. Vilagran 
Cabrita n° 839, Centro - Ji-Paraná/RO; HARPIA COMÉRCIO GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, SERVIÇOS LTDA, sob CNPJ 10.751.719/0001-18, 
sediada a Av. Rio Madeira, 1041, Nova Porto Velho, Porto Velho/RO; 
NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, sob 
CNPJ 15.897.556/0001-08; sediada na Rua Rafael Vaz e Silva, 3692, bairro 
Liberdade, Porto Velho/RO; ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS – EIRELI - 
EPP, sob CNPJ  nº 17.389.608/0001-52, situada na Av. Harry Prochet, 
305, Box 110, tipo 11, quadra 0, Jardim São Jorge – Londrina/PR; SUPER-
MERCADO SANCHEZ LTDA - EPP, sob CNPJ n° 34.750.281/0001-11, 
situada à Rua Vilagran Cabrita, n° 678, bairro Urupá, Ji-Paraná/RO; JEEDÁ 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, sob CNPJ 
n° 63.770.820/0001-82, situada à Av. Transcontinental, n° 849, Centro, CEP. 
76.900-091 – Ji-Paraná/RO e SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, sob 
CNPJ nº 84.613.439/0001-80, sediada na Av. Rafael Vaz da Silva, 3091, 
bairro Liberdade na cidade de Porto Velho/RO.
 
Ao 01(primeiro) dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, 
às 11 horas na sala da Controladoria Geral da Prefeitura do Município de 
Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 1701 – Bairro Urupá – Ji-Paraná-RO, 
neste ato representado, conforme determina o art. 14, parágrafo único do 
Decreto nº 3398/14: Elias Caetano da Silva, Controlador Geral Município 
e o Sr. Jair Eugênio Marinho, Secretário Municipal de Administração, 
apreciam e determinam a lavratura da presente Ata de Registro de Preços 
sob n. 050/CGM/2.014, tendo como licitante homologada e adjudicada às 
empresas acima qualifi cadas como detentoras do Registro. Tendo os presen-
tes acordado com a classifi cação, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS 
UNITÁRIOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO (gêneros alimentícios 
perecíveis, não perecíveis e outros), conforme Termo de Referência nº 
037/01/2014 e Anexos, fl s. 32/43; Cotação de Preço, fl s. 43/94; Autorização 
do Excelentíssimo Senhor Prefeito, fl s. 97; Aviso e Edital de Licitação – 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, fl s. 101/136; Parecer n° 1125/
PGM/14, fl s. 138; Publicações, fl s. 140/147; Recibo de Retirada de Edital, 
fl s. 149/172; Propostas das empresas/Habilitação, fl s. 153/343; Resultado 
por fornecedor, fl s. 345/354; Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº. 
00159/2014 (SRP), de 11/08/14, 356/608; Termo de Adjudicação, fl s. 
609/653; Parecer Jurídico n° 1336/PGM/PMJP/2014, fl s. 655/656; Termo 
de Homologação do Pregão Eletrônico, fl s. 657/678.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de 
consumo (gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros) para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com período 
de consumo previsto por 12 (doze) meses.

1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços serão 
requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará as solicita-
ções em processo administrativo devidamente identifi cado, e encaminhará, 
em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do Mu-
nicípio, contendo:
Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a DE-
TENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, 
admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
Seja perfeitamente identifi cada a requisição e o servidor responsável pela 
mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido deverá ser 
prévia e formalmente designado para acompanhar a execução da Ata.

3 - DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES:

3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município anotará 
e gerenciará o pedido no controle de requisições;

3.2 - O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos 
com vistas ao cumprimento dos prazos de requisições, pagamento, atesto 
ordem de liquidação, de acordo com o art. 5º, § 3º da Lei Federal 8.666/93.

4 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

4.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, para 
retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

4.1.1 - A entrega dos Alimentos Perecíveis se dará mediante GUIA DE 
REQUISIÇÃO PARA ENTREGA emitida pelo responsável pelo Setor/

SEMUSA, diretamente em cada Setor, conforme quadro constante no 
item 2, subitem 2.2.1 do Edital de Licitação, fl s. 103, no máximo de 72 
(setenta e duas) horas;

4.1.2 – A entrega dos Alimentos Perecíveis (pães) se dará mediante GUIA 
DE REQUISIÇÃO PARA ENTREGA emitida pelo responsável pelo Setor/
SEMUSA, diretamente em cada Setor, conforme quadro constante no item 
2, subitem 2.2.2, diariamente.

4.1.3 – Os Alimentos não perecíveis deverão ser entregues no Almoxarifado 
da SEMUSA, localizado a Rua Capitão Silvio, n° 1296, Bairro Dom Bosco, 
Município de Ji-Paraná-RO, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 
após o recebimento de fornecimento;

5 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 - Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebi-
mento, designada pela Secretaria interessada para conferir e certifi car o 
recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, do Decreto n. 
945/GAB/PMJP/2013;

5.2 - Não será admitida a entrega dos materiais pela DETENTORA sem 
que esta esteja de posse da respectiva Nota de Empenho;

5.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior verifi ca-
ção da conformidade do produto com a quantidade, especifi cação e preço, 
comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho com a Nota Fiscal 
e amostras se for o caso (não superior a 90 dias);
 
5.3.1 - A aceitação defi nitiva dar-se-á, quando a Nota Fiscal for atestada 
por servidor/comissão devidamente credenciada e liberado canhoto de 
recebimento.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1 - Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o 
prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
do recebimento efetivo dos produtos;

6.2 - Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o 
prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data do defi nitivo recebimento dos produtos, mediante a apresentação 
dos documentos fi scais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
servidor/comissão encarregada do recebimento;

6.2.1 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 
parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, 
reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas, 
caso em que não será devida atualização fi nanceira.

7 - DA REVISÃO DE PREÇOS:
 
7.1- Os preços pactuados serão fi xos e irreajustáveis no prazo de vigência 
desta Ata, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas 
das situações previstas na alínea “d” do inciso II, e §6º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/1993.  Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa 
da detentora do Registro de Preços, devidamente dirigida e protocolada 
diretamente na Controladoria Geral do Município;

7.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justifi cada 
e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade de revisão 
de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral do Município, 
quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de revisão de preços, 
manter-se-á o último valor registrado.

7.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à cotação 
inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econômico-fi nanceiro 
inicialmente proposto.

7.2.2 - A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da 
data de publicação da deliberação no Diário Ofi cial do Município.

7.3 - O pedido de revisão, não isenta a DETENTORA de posse da nota de 
empenho, de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

7.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solicitada de-
verá ser instruída com justifi cativa e memória dos respectivos cálculos, para 
deliberação pela autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7.5 - Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigentes à época do julgamento da Ata de Registro de Preços, devidamente 
apurado, e os propostos pela Detentora do Registro, será mantido durante 
toda a vigência do Registro.

8 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: AATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá 
prazo de vigência de 12(doze) meses, a partir da data de sua publicação.

9 - DA PUBLICAÇÃO:

9.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 050/CGM/2.014, deverá ser publicada 
no Diário Ofi cial da do Município, conforme dispõe o art. 21, inciso II, da 
Lei Federal nº. 8.666/93.

10 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

10.1 - Pela Administração Pública, quando:
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A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora de o Registro não atender à convocação para assinar a ATA 
decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem justifi cativa aceita pela Administração;
A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas nesta Ata;
A Detentora de o Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir 
vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela 
Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de 
Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no mercado e 
a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente 
justifi cado.

10.1.1- Pela Detentora do Registro, quando:

Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir 
as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;

10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por correspon-
dência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos 
ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos 
da Lei nº 8666/93.

11- CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administra-
ção, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando 
a detentora:

11.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

11.1.2 - Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese 
de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado.

11.2 - A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada, de pleno 
direito, assegurado o contraditório e a amplas defesas, quando presentes 
razões de interesse público, devidamente justifi cadas pela Administração.

11.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pes-
soalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

11.3.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Ofi cial, por 
02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir da última publicação.

11.4 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
previstas para a rescisão dos Contratos em geral, com as consequências 
daí advindas.

12 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓR-
GÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES/ADESÃO:

12.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão 
da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do 
Município, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos do art. 9° 
do Decreto Municipal n° 3398/14; 

12.2 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabelecidas em 
lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos 
inicial e aumento de até 25% do quantitativo total estimado, aceitando o 
acréscimo.

12.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item 
não poderão exceder por órgão não participante ou “carona” a 100% (cem 
por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de 
Preços e os órgãos participantes;

12.4 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado nesta Ata de Registro de Preços, independente do número 
de órgãos não participantes que aderirem;

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 - 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.

13.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata, através do Termo 
de Anuência e Compromisso de Fornecimento implica na aceitação de 
todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta 
Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na 
página ofi cial do Município. 

13.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alte-
rações e rescisões obedecerão ao Decreto 3398/14, Lei Federal 8666/93, 
demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a 
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo 
“Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços e Termo 
de Anuência e Compromisso de Fornecimento”.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado 
conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, com-
posta de 24 (vinte e quatro) páginas, na presença das testemunhas abaixo 
qualifi cadas.

Sônia Regina Da Silva                                                                 
Cad. 11.594                                                          

Marília Pires De Oliveira                                                                 
Coordenadora de Ata

Cad. 12.349                                                          

Elias Caetano Da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/2013

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. 001 e 003/GAB/PMJP/13

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

ATA D E  R E G I S T R O  D E  P R E Ç O S  N °  0 5 0 / 2 . 0 1 4  – 
CGM DE 01 /09 /2014 ,  ELABORADO COM BASE NO                                                                                                                             
PREGÃO ELETRONICO N° 00159/2014 (SRP) - RESULTADO POR 
FORNECEDOR, PÁGINAS 345/354.

REFERÊNCIA:

● PROCESSO Nº. 9132/2014 - SEMUSA.
● PREGÃO ELETRÔNICO: 0159/2014-CPL.      
● OBJETO: Material de Consumo (aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis, não perecíveis e outros)
● DATA DO PREGÃO ELETÔNICO: 11/08/2014.
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Obs.: Itens: 03, 29, 56, 65, 66, 69, 73, 86, 110, 116 e 148, cancelados na 
aceitação, e item 94, cancelado por inexistência de proposta, conforme 
Termo de Homologação, fl s. 657/678.

Sônia Regina Da Silva
Cad. 11.594

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/13

Marília Pires De Oliveira
Coordenadora de Ata

CAD.12349

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. 001 e 003/GAB/PMJP/13

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, sob CNPJ n° 
02.176.223/0002-10, situada na Av. Vilagran Cabrita n° 839, Centro - Ji-Pa-
raná/RO, neste ato representado por seu Representante Legal ADMILSON 
RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portadora do RG n.º 000.512.812 
SSP/RO e inscrito no CPF n.º 497.706.162-49, residente e domiciliada na 
Rua Pedro Salomão, s/nº, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, fi rma o 
presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNE-
CIMENTO, visando o fornecimento dos materiais de consumo (gêneros 
alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros), para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema 
de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente adjudicado e homologado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 657/678, segundo 
descrito no Temo de Referência de fl s. 32/43 e Edital de Licitação n° 0159/
CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 102/136 do Processo Administrativo n° 
9132/2014, disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com 
todos os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 050/CGM/2014, 
independente de sua transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas após a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO 
PARA ENTREGA emitida pelo Setor responsável/Secretaria Municipal de 
Saúde, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, 
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
sob CNPJ n° 02.176.223/0002-10

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

HARPIA COMÉRCIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SERVIÇOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
10.751.719/0001-18, situada na Rua Rio Madeira, 1041, Nova Porto Velho, 
Porto Velho/RO, neste ato representado pela sua (sócia proprietária) Senhora 
PAULA GABRIELA FARIA SENA, brasileira, casada, portador do RG 
n.º 911.212-SSP/RO e inscrita no CPF/MF n.º 942.464.402-72, residente 
e domiciliada na Rua Joaquim da Rocha, 5411, Castanheira, na cidade de 
Porto Velho/RO, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPRO-
MISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento dos materiais 
de consumo (gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros), 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná/
RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente 
adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, 
fl s. 657/678, segundo descrito no Temo de Referência de fl s. 32/43 e Edital 
de Licitação n° 0159/CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 102/136 do Processo 
Administrativo n° 9132/2014, disponível na página ofi cial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 050/CGM/2014, independente de sua transcrição fi cando desde 
já ciente do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega da 
GUIA DE REQUISIÇÃO PARA ENTREGA emitida pelo Setor responsável/
Secretaria Municipal de Saúde, para efetuar entrega dos objetos registrados, 
estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei 
Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

HARPIA COMÉRCIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF sob n.° 10.751.719/0001-18

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, 
sob CNPJ 15.897.556/0001-08; sediada na Rua Rafael Vaz e Silva, 3692, 
bairro Liberdade, Porto Velho/RO, neste ato representado pela sua (sócia 
proprietária) Senhora ELICLESIA RODRIGUES DE AGUIAR, brasileira, 
casada, portador do RG n.º 708.002-SSP/RO e inscrita no CPF/MF n.º 
714.969.392-04, residente e domiciliada na Rua Enrico Caruso,5977, Aponiã, 
na cidade de Porto Velho/RO, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA 
E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento 
dos materiais de consumo (gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis 
e outros), para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 
devidamente adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
de Ji-Paraná, fl s. 657/678, segundo descrito no Temo de Referência de 
fl s. 32/43 e Edital de Licitação n° 0159/CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 
102/136 do Processo Administrativo n° 9132/2014, disponível na página 
ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata 
de Registro de Preços n° 050/CGM/2014, independente de sua transcrição 
fi cando desde já ciente do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após 
a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO PARA ENTREGA emitida pelo 
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Setor responsável/Secretaria Municipal de Saúde, para efetuar entrega dos 
objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de descumprimento 
dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.
Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ 15.897.556/0001-08

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS – EIRELI - EPP, sob CNPJ  n º 
17.389.608/0001-52, situada na Av. Harry Prochet, 305, Box 110, tipo 
11, quadra 0, Jardim São Jorge – Londrina/PR, neste ato representado 
pelo Senhor MARCELO CORRÊA – Representante Comercial, brasileiro, 
casado, portador do RG n.º 5.379.613-3 - SSP/PR e inscrita no CPF/MF 
n.º 698.060.129-68, residente e domiciliada na Rua Ieda Pasarine Ferreira, 
130, Apto. 122, Jardim Santa Cruz, na cidade de Londrina /PR, fi rma o 
presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNE-
CIMENTO, visando o fornecimento dos materiais de consumo (gêneros 
alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros), para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema 
de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente adjudicado e homologado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 657/678, segundo 
descrito no Temo de Referência de fl s. 32/43 e Edital de Licitação n° 0159/
CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 102/136 do Processo Administrativo n° 
9132/2014, disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com 
todos os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 050/CGM/2014, 
independente de sua transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas após a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO 
PARA ENTREGA emitida pelo Setor responsável/Secretaria Municipal de 
Saúde, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, 
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS – EIRELI – EPP
CNPJ nº 17.389.608/0001-52

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

SUPERMERCADO SANCHEZ LTDA – EPP, Pessoa Jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 34.750.281/0001-11, situada à Rua Vilagran 
Cabrita, n° 678, bairro Urupá, CEP. 78.961-640 nesta cidade de Ji-Paraná/
RO, neste ato representado por seu Representante Legal MÁRCIO ROGÉ-
RIO NAVA - Gerente, brasileiro, solteiro, portadora do RG n.º 610.612-SSP/
RO e inscrito no CPF n.º 612.810.262-04, residente e domiciliada na Rua 
Maracatiara, 2144, bairro Nova Brasília cidade de Ji-Paraná/RO, fi rma o 
presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNE-
CIMENTO, visando o fornecimento dos materiais de consumo (gêneros 
alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros), para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema 
de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente adjudicado e homologado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 657/678, segundo 
descrito no Temo de Referência de fl s. 32/43 e Edital de Licitação n° 0159/
CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 102/136 do Processo Administrativo 
n° 9132/2014, disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste 
ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 050/
CGM/2014, independente de sua transcrição fi cando desde já ciente do 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega da GUIA DE 
REQUISIÇÃO PARA ENTREGA emitida pela Secretaria Municipal de 
Saúde, para efetuar entrega dos objetos registrados, com observação para 
o alimento perecível “pão” a entrega será diária conforme item 2 subitem 
2.2.2, estabelecido no edital, fl s. 103, sob pena de descumprimento dos 
preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

SUPERMERCADO SANCHEZ LTDA – EPP
CNPJ n° 34.750.281/0001-11

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

JEEDÁ COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
CNPJ n° 63.770.820/0001-82, situada à Av. Transcontinental, n° 849, Cen-
tro, CEP. 76.900-091, na cidade de Ji-Paraná/RO, neste ato representado 
por seu Representante Legal EDLAMAR BARBOSA SILVA, brasileira, 
solteira, portadora do RG n.º M-5.433.306-SSP/MG e inscrito no CPF 
n.º 457.177.102-91, residente e domiciliada na Av. Aracaju, 1820, bairro 
Nova Brasília cidade de Ji-Paraná/RO, fi rma o presente TERMO DE 
ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o 
fornecimento dos materiais de consumo (gêneros alimentícios perecíveis, 
não perecíveis e outros), para atender a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE 
PREÇOS, devidamente adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 657/678, segundo descrito no Temo de 
Referência de fl s. 32/43 e Edital de Licitação n° 0159/CPL/PMJP/2014 e 
anexos de fl s. 102/136 do Processo Administrativo n° 9132/2014, disponí-
vel na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes 
descritos na Ata de Registro de Preços n° 050/CGM/2014, independente 
de sua transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas após a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO PARA ENTRE-
GA emitida pelo Setor responsável/Secretaria Municipal de Saúde, para 
efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena 
de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

JEEDÁ COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ n° 63.770.820/0001-82

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
sob CNPJ nº 84.613.439/0001-80, sediada na Av. Rafael Vaz da Silva, 3091, 
bairro Liberdade na cidade de Porto Velho/RO, neste ato representada 
pela Sra. VERUSKA IANINO DA ROCHA brasileira, casada, Repre-
sentante Legal, portadora do RG n.º 2792844-SSP/PA e inscrito no CPF 
n.º 306.439.022-87, residente e domiciliada no mesmo endereço, fi rma o 
presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNE-
CIMENTO, visando o fornecimento dos materiais de consumo (gêneros 
alimentícios perecíveis, não perecíveis e outros), para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema 
de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente adjudicado e homologado 
pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 657/678, segundo 
descrito no Temo de Referência de fl s. 32/43 e Edital de Licitação n° 0159/
CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 102/136 do Processo Administrativo n° 
9132/2014, disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com 
todos os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 050/CGM/2014, 
independente de sua transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas após a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO 
PARA ENTREGA emitida pelo Setor responsável/Secretaria Municipal de 
Saúde, para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, 
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 01 de setembro de 2014.

SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 84.613.439/0001-80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 051/CGM/2.014.

PROCESSO: Nº 1-3735/2014 - SEMOSP.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 
n° 7892/13 e Decretos Municipal n. 3398/14.

FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de material 
de consumo (paralelepípedo e insumos para assentamento e rejuntamento) 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, com período de consumo previsto para 12 (doze) meses, conforme 
Termo de Referência, fl s. 04/11 e Edital de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços nº 062/CPL/PMJP/14, fl s. 21/56.

Empresas Detentoras do Registro: BASE SÓLIDA LTDA, CNPJ N° 
05.968.144/0001-50, sediada no lote 50 do PA/AM Sítio São Francisco, 
Zona rural, Porto Velho/RO e MARELI IMP. E EXP. EIRELI-EPP, CNPJ 
N° 17.946.602/0001-39, sediada na Av. Manoel Murtinho, 847, Distrito 
Industrial, CEP. 76850-000, Guajará Mirim/RO.

Aos 02(dois) dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quatorze, às 
08 horas e 40 minutos na sala da Controladoria Geral da Prefeitura do 
Município de Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 1701 – Bairro Urupá 
– Ji-Paraná-RO, neste ato representado, conforme determina o art. 14, pa-
rágrafo único do Decreto nº 3398/14: Elias Caetano da Silva, Controlador 
Geral Município e o Sr. Jair Eugênio Marinho, Secretário Municipal de 
Administração, apreciam e determinam a lavratura da presente Ata de 
Registro de Preços sob n. 051/CGM/2.014, tendo como licitante homo-
logada e adjudicada às empresas descriminadas acima. Tendo os presentes 
acordado com a classifi cação, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS 
UNITÁRIOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO (paralelepípedo e 
insumos para assentamento e rejuntamento), conforme Termo de Refe-
rência, fl s. 04/11; Cotação de preço, fl s. 12/16; Aviso e Edital de Licitação 
- Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 062/CPL/PMJP/14, fl s. 
21/56;  Parecer n° 436/PGM/PMJP/14, fl s. 58; Proposta e Habilitação das 
empresas, fl s. 70/136; Resultado por Fornecedor, fl s. 136; Ata de Realiza-
ção e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 062/2014 (SRP), fl s. 137/147; 
Parecer n° 582/PGM/14, o qual invalida a Distribuidora Recor Ltda, fl s. 
148/149; Termo de Homologação, o qual Determina a revogação dos itens 
1 e 3, fl s. 150/151; Nova Habilitação, fl s. 152/194; Novo Resultado por 
fornecedor, Ata de Adjudicação e Homologação do Pregão, fl s. 195/211, 
Parecer Jurídico n° 1314/PGM/PMJP/14, fl s. 206.

1 - DO OBJETO:

- Registro de Preço para futura e eventual aquisição de paralelepípedos e 
insumos para assentamento e rejuntamento para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços serão 
requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará as solicita-
ções em processo administrativo devidamente identifi cado, e encaminhará, 
em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do Mu-
nicípio, contendo:
Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a DE-
TENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, 
admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
Seja perfeitamente identifi cada a requisição e o servidor responsável pela 
mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido deverá ser 
prévia e formalmente designado para acompanhar a execução da Ata.

3 - DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES:

3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município anotará 

o pedido no controle de requisições;

3.2 - O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos 
com vistas ao cumprimento dos prazos de requisições, pagamento, atesto 
ordem de liquidação, de acordo com o art. 5º, § 3º da Lei Federal 8.666/93.

4 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

4.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, para 
retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

4.1.1 - Os materiais deverão ser entregues conforme prazos e quantidades 
previstas nas requisições emitidas pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, dentro do perímetro urbano do Município.

5 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 - Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebi-
mento, designada pela Secretaria interessada para conferir e certifi car o 
recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, do Decreto n. 
945/GAB/PMJP/2013;

5.2 - Não será admitida a entrega de material pela DETENTORA sem que 
esta esteja de posse da respectiva Nota de Empenho;

5.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior verifi ca-
ção da conformidade do produto com a quantidade, especifi cação e preço, 
comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho com a Nota Fiscal 
e amostras se for o caso (não superior a 90 dias);

5.3.1 - A aceitação defi nitiva dar-se-á, quando a Nota Fiscal for atestada 
por servidor/comissão devidamente credenciada e liberado canhoto de 
recebimento.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1- Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o prazo 
de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do 
recebimento efetivo dos produtos;

6.2- Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, o 
prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
da data do defi nitivo recebimento dos produtos, mediante a apresentação 
dos documentos fi scais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
servidor/comissão encarregada do recebimento;

6.2.1- Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 
parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, 
reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas, 
caso em que não será devida atualização fi nanceira.

7 - DA REVISÃO DE PREÇOS:
 
7.1 - Os preços pactuados serão fi xos e irreajustáveis no prazo de vigência 
desta Ata, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas 
das situações previstas na alínea “d” do inciso II, e §6º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/1993.  Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa 
da detentora do Registro de Preços, devidamente dirigida e protocolada 
diretamente na Controladoria Geral do Município;

7.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justifi cada 
e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade de revisão 
de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral do Município, 
quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de revisão de preços, 
manter-se-á o último valor registrado.

7.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à cotação 
inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econômico-fi nanceiro 
inicialmente proposto.

7.2.2- A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da 
data de publicação da deliberação no Diário Ofi cial do Município.

7.3 - O pedido de revisão, não isenta a DETENTORA de posse da nota de 
empenho, de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

7.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solicitada 
deverá ser instruída com justifi cativa e memória dos respectivos cálculos, 
para deliberação pela autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis.

7.5 - Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigentes à época do julgamento da Ata de Registro de Preços, devidamente 
apurado, e os propostos pela Detentora do Registro, será mantido durante 
toda a vigência do Registro.

8 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1- PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá 
prazo de vigência de 12(doze) meses, a partir da data de sua publicação.

9 - DA PUBLICAÇÃO:

9.1- A Ata de Registro de Preços nº. 051/CGM/2.014, deverá ser publicada 
no Diário Ofi cial da do Município, conforme dispõe o art. 21, inciso II, da 
Lei Federal nº. 8.666/93.

10 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

10.1 - Pela Administração Pública, quando:
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A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora de o Registro não atender à convocação para assinar a ATA 
decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, sem justifi cativa aceita pela Administração;
A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas nesta Ata;
A Detentora de o Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir 
vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela 
Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de 
Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no mercado e 
a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente 
justifi cado.

10.1.1- Pela Detentora do Registro, quando:

Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir 
as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;
10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por correspon-
dência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos 
ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no 
Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos 
da Lei nº 8666/93.

11- CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administra-
ção, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando 
a detentora:

11.1.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

11.1.2- Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de 
tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado.

11.2- A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada, de pleno 
direito, assegurado o contraditório e a amplas defesas, quando presentes 
razões de interesse público, devidamente justifi cadas pela Administração.

11.3- A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pesso-
almente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

11.3.1- Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Ofi cial, por 
02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado 
a partir da última publicação.

11.4 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
previstas para a rescisão dos Contratos em geral, com as consequências 
daí advindas.

12 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓR-
GÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES/ADESÃO:

12.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão 
da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do 
Município, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos do art. 9° 
do Decreto Municipal n° 3398/14; 

12.2 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item 
não poderão exceder por órgão não participante ou “carona” a 100% (cem 
por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de 
Preços e os órgãos participantes;

12.3 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado nesta Ata de Registro de Preços, independente do número 
de órgãos não participantes que aderirem;

12.4 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabelecidas em 
lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos 
inicial e aumento de até 25% do quantitativo total estimado, aceitando o 
acréscimo.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 - 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.

13.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata, através do Termo 
de Anuência e Compromisso de Fornecimento implica na aceitação de 
todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta 
Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na 
página ofi cial do Município. 

13.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alte-
rações e rescisões obedecerão ao Decreto 3398/14, Lei Federal 8666/93, 
demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a 
precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo 
“Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços e Termo 
de Anuência e Compromisso de Fornecimento”.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 

controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado 
conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, composta 
de 09(nove) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualifi cadas.

Sônia Regina da Silva
Cad. 11594

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/2013

Marilia Pires de Oliveira
Coordenadora de Ata

Dec. 1549/GAB/PMJP/2013

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. 001 e 003/GAB/PMJP/13

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSIDIO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 Nº 051/CGM/2014 - DE 02/09/2014

ELABORADA COM BASE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2014 
(SRP) - RESULTADO POR FORNECEDOR PAGINA 196.

REFERÊNCIA:
● Processo: 1-3735/2014 - SEMOSP
● Objeto: Material de consumo (paralelepípedos e insumos para as-
sentamento e rejuntamento).
● Data do Pregão: 29/05/2014
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Sônia Regina da Silva
Cad. 11594

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/2013

Marilia Pires de Oliveira
Coordenadora de Ata

Dec. 1549/GAB/PMJP/2013

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. 001 e 003/GAB/PMJP/13

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

BASE SÓLIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.968.144/0001-50, situada na Lote 50 do PA/AM 
Sítio São Francisco, Zona Rural, Porto Velho, Estado de Rondônia, neste 
ato representada por seu sócio gerente Sr. PAULO CESAR HONORATO 
AZEVEDO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF n.º 197.897.341-15, 
(fl s. 97) fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO-
DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de consumo 
(Areia lavada grossa) à Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos do 
Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE 
PREÇOS, devidamente adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo 
Sr. Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 210/211 e 213, segundo descrito no Temo 
de Referência, fl s. 04/11, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 062/
CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 22/56 do Processo Administrativo n° 
1-3735/2014, disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste 
ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 051/
CGM/2014, independente de sua transcrição, fi cando desde já ciente que 
a entrega dos materiais serão conforme prazo e quantidade previstas nas 
requisições emitidas pela SEMOSP, após emissão da nota de empenho,  
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 02 de Setembro de 2014.

BASE SÓLIDA LTDA
CNPJ/MF n.º 05.968.144/0001-50

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

MARELI IMP. E EXP. EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.946.602/0001-39, situada na Av. Manoel 
Murtinho, 847, Distrito Industrial, Guajará Mirim, Estado de Rondônia, 
neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. MARCOS PAULO 

SOUSA RENDA, brasileiro, portador do RG n.º 798.829-SESP-RO e 
inscrito no CPF/MF n.º 817.479.502-20, (fl s. 192) fi rma o presente TERMO 
DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando 
o fornecimento do material de consumo (cimento e paralelepípedo) à Se-
cretaria Municipal Obras e Serviços Públicos do Município de Ji-Paraná/
RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente 
adjudicado e homologado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 
210/211 e 213, segundo descrito no Temo de Referência, fl s. 04/11, Edital 
de Licitação – Pregão Eletrônico n° 062/CPL/PMJP/2014 e anexos de fl s. 
22/56 do Processo Administrativo n° 1-3735/2014, disponível na página 
ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na 
Ata de Registro de Preços n° 051/CGM/2014, independente de sua trans-
crição, fi cando desde já ciente que a entrega dos materiais serão conforme 
prazo e quantidade previstas nas requisições emitidas pela SEMOSP, após 
emissão da nota de empenho,  sob pena de descumprimento dos preceitos 
da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 02 de Setembro de 2014.

MARELI IMP. E EXP. EIRELI-EPP,
CNPJ/MF sob o n.º 17.946.602/0001-39,
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Diário Ofi cial do Município de Ji-Paraná -  N. 18968 - Ji-Paraná (RO), 3 de setembro de 2014

PEDIDOS DE LICENÇA

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Lurdes Pedro de Oliveira 

ENDEREÇO: 
Travessão da Linha 12/8, Lote 81/A, Gleba 01, PA Itapirema 

 CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
349.046.112-68 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
------------------------------------------- 

ATIVIDADE: 
Piscicultura Familiar - recria e engorda de peixes em sistema semi-intensivo, em 02 (dois) 
viveiros escavados, com lâmina d’água de 1.6850 m² (0,1685 ha) de área.  
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-10581/2014 
DETERMINAÇÕES:                                                                                                       
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto 

executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 
4. Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (Oreochromisniloticus) ou (Tilapiarendali), conforme a Lei de 

Piscicultura nº 1861, de 10 de janeiro de 2008; 
5. Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 

1861/08, estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão de venda do produto e 
suspensão parcial ou total das atividades; 

6. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 
matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 

7. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 
e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

8. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico n. 307/2014, de 20 de agosto de 2014; 
9. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
10. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
11. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 068/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/08/2015 

Município:  
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n° 2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

 
ENDEREÇO: Av. 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá 
 

CEP: 
76.900-149 

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:        
---------------------------- 
 

ATIVIDADE:  
Construção de Quadra de Areia – Convênio 393/PCN/2012, localizada na Rua Jundiaí, S/N, 

Quadra 62, Setor 901, Bairro Alto Alegre, com Área Total de 769,54 m² 

 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

DETERMINAÇÕES:                                                                                                  PROCESSO Nº 1-16924/2013 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

apresentados; 

2. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes 

no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 

3. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

estado de matéria, desde que não sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº 7903/97; 

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 306/2014, de 19 de Agosto de 2014; 

5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 

6. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  

7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 070/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/08/15 

MUNICÍPIO: 
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
M. F. Cardoso – ME (Profissão Motos e Cromo Bike) 

ENDEREÇO: Avenida Maringá, n° 2401, Bairro Nova Brasília. 

 CEP: 
76.908-641                                                    
  

CNPJ: 
10.565.481/0001-36 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000001753240 
 

ATIVIDADE:  

Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio a varejo de peças e 
acessórios para motocicletas e motonetas; Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados. 
 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 25 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-19144/2013 
 
 
DETERMINAÇÕES:   
 

1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações constantes no 

projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 

2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº. 7903/97; 

3. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 

e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 026/2014, de 21 de janeiro de 2014; 

5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 

6. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 072/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 25/02/2015 

MUNICÍPIO: 
Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n° 2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

 
ENDEREÇO: Av. 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá 
 

CEP: 
76.900-149 

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:        
---------------------------- 
 

ATIVIDADE:  
Reforma do Feirão do Produtor, localizado na Avenida Marechal Rondon Norte, Quadra 52 A, 
Bairro Centro 
 

 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

DETERMINAÇÕES:                                                                                                  PROCESSO Nº 1-10106/2013 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

apresentados; 

2. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes 

no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 

3. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

estado de matéria, desde que não sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº 7903/97; 

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 300/2014, de 19 de Agosto de 2014; 

5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 

6. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  

7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 069/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/08/15 

MUNICÍPIO: 
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Reginaldo Alves Silva 

ENDEREÇO: 
Rua Iapu, n. 1785, Bairro Novo Ji-Paraná 

 CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
203.393.132-34 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
------------------------------------------- 

ATIVIDADE: 
Piscicultura Familiar - recria e engorda de peixes em 01 (um) viveiro escavado, regime 
semi-intensivo, com lâmina d’água de 1.500 m² (0,1500 ha) de área.  
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-9456/2014 
DETERMINAÇÕES:                                                                                                       
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto 

executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 
4. Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (Oreochromisniloticus) ou (Tilapiarendali), conforme a Lei de 

Piscicultura nº 1861, de 10 de janeiro de 2008; 
5. Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 

1861/08, estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão de venda do produto e 
suspensão parcial ou total das atividades; 

6. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 
matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 

7. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 
e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

8. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico n. 299/2014, de 18 de agosto de 2014; 
9. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
10. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
11. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 071/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/08/2015 

Município:  
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
E. S. da Silva Dedetização (Rondônia Pragas) 

ENDEREÇO: Rua Governador Jorge Teixeira, n° 1596, Bairro Nova Brasília. 

 CEP: 
76.908-676                                                    
  

CNPJ: 
20.012.227/0001-64 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
---------------------- 
 

ATIVIDADE:  

Imunização e controle de pragas urbanas. 
 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 26 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 1-7594/2014 
 
 
DETERMINAÇÕES:   
 

1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações constantes no 

projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 

2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº. 7903/97; 

3. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 

e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 316/2014, de 26 de agosto de 2014; 

5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 

6. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 073/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 26/02/2015 

MUNICÍPIO: 
Ji-Paraná/RO 
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 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Ilson Nicodemos Santos 

ENDEREÇO: 
Linha 4, Lote 25/A, Gleba 4 - PICOP 

 CEP: 
76.900-000 
 

CPF: 
450.528.247-34 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
------------------------------------------- 

ATIVIDADE: 
Cultivo de peixes em 05 (cinco) viveiros escavados, com lâmina d’água planejada de 2,4550 ha.  
 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 27 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-9452/2014 
DETERMINAÇÕES:                                                                                                       
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto 

executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 
4. Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (Oreochromisniloticus) ou (Tilapiarendali), conforme a Lei de 

Piscicultura nº 1861, de 10 de janeiro de 2008; 
5. Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 

1861/08, estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão de venda do produto e 
suspensão parcial ou total das atividades; 

6. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 
matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 

7. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 
e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

8. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico n. 319/2014, de 27 de agosto de 2014; 
9. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
10. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
11. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 074/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 27/08/2015 

Município:  
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

JI-PARANÁ/RO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

Tatiane Pianna do Nascimento 

 
ENDEREÇO: 
Rua Boa Vista, n. 1937, Bairro Val Paraíso 

CEP: 

76.900-000 

CNPJ: 

985.234.652-00 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
-------------------------------------- 

ATIVIDADE: 

Serviços de Lavajato de veículos 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                                                                                                                                         PROCESSO Nº  2-9579/2014 

DETERMINAÇÕES: 

1. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 

2. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

3. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
*Licença Municipal de Localização (LML) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná/RO (Lei n° 

1113/2001) é equivalente à Licença Previa (LP) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 119/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/02/2015 

Município:  
Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

 

JI-PARANÁ/RO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO 

 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

ENDEREÇO: 
Avenida 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá. 

 CNPJ/CPF: 
04.092.672/0001-25 

CEP: 
76.900-149                                                    

ATIVIDADE:  
Construção de Creche Pró-Infância Metodologia Inovadora – Vera Lúcia de Oliveira – 

FNDE, na Rua Adolf Furmann, Quadra 05-A, Bairro Jorge Teixeira 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de Agosto de 2014. 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

----------------------------------------
-- 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 1-10263/2014 

DETERMINAÇÕES:                                                                                                     

 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 

legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*Licença Municipal de Localização (LML) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 1113/2001) é 

equivalente à Licença Previa (LP) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 121/2014/SEMEIA/PM/JP 

3ª VIA ARQUIVO 

 

VENCIMENTO: 21/08/15 

Município: 
Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

JI-PARANÁ/RO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

Lurdes Pedro de Oliveira 

 
ENDEREÇO: 
Travessão da Linha 12/8, Lote 81/A, Gleba 01, PA Itapirema 

CEP: 

76.900-000 

CPF: 

349.046.112-68 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

-------------------------------------- 

ATIVIDADE: 

Piscicultura Familiar - recria e engorda de peixes em sistema semi-intensivo, em 02 (dois) 
viveiros escavados, com lâmina d’água de 1.6850 m² (0,1685 ha) de área.  

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                                                                                                                                         PROCESSO Nº  2-10581/2014 

DETERMINAÇÕES: 

1. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 

2. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

3. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
*Licença Municipal de Localização (LML) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná/RO (Lei n° 

1113/2001) é equivalente à Licença Previa (LP) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 118/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/02/2015 

Município:  

Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

JI-PARANÁ/RO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

Reginaldo Alves Silva 

 
ENDEREÇO: 
Rua Iapu, n. 1785, Bairro Novo Ji-Paraná 

CEP: 

76.900-000 

CPF: 

203.393.132-34 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

-------------------------------------- 

ATIVIDADE: 

Piscicultura Familiar - recria e engorda de peixes em 01 (um) viveiro escavado, regime 
semi-intensivo, com lâmina d’água de 1.500 m² (0,1500 ha) de área.  

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 21 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                                                                                                                                         PROCESSO Nº  2-9456/2014 

DETERMINAÇÕES: 

1. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 

2. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

3. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
*Licença Municipal de Localização (LML) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná/RO (Lei n° 

1113/2001) é equivalente à Licença Previa (LP) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 120/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 21/02/2015 

Município:  

Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

JI-PARANÁ/RO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO 

 

CEP: 
76.900-149 

ENDEREÇO: 
Avenida 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá. 

 CNPJ/CPF: 
04.092.672/0001-25 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

----------------------------------------
-- 

ATIVIDADE: 
Pavimentação asfáltica de vias urbanas – Proposta n. 019833/2014 
 

LOCAL E DATA:Ji-Paraná, 22 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 1-8330/2014 

DETERMINAÇÕES: 

 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 

legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*Licença Municipal de Localização (LML)definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 1113/2001) é 

equivalente à Licença Previa (LP)definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 122/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 22/08/2016 

Município: 
Ji-Paraná/RO 
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 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

JI-PARANÁ/RO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

CASA VET LTDA-ME 

CEP: 
76.907-620 

ENDEREÇO: 
Rua JK, n. 1433, Bairro Casa Preta 

 CNPJ/CPF: 
19.427.097/0001-41 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

----------------------------------------
-- 

ATIVIDADE: 
Atividades Veterinárias 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 26 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-11046/2014 

DETERMINAÇÕES: 

 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 

legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*Licença Municipal de Localização (LML)definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 1113/2001) é 

equivalente à Licença Previa (LP)definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 123/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 26/08/2016 

Município: 
Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n° 2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL:  
Delecina Pereira de Jesus Guilhermino                  
 
ENDEREÇO: 
Ramal do Km-12, Lote 06, Gleba Pyrineos, Secção B, Zona Rural 

CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
910.142.047-04 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
--------------------------------------- 

 
ATIVIDADE: Piscicultura familiar - cultivo de peixes em regime semi-intensivo de espécies 
regionais, em 03 (três) viveiros escavados, com lâmina d’água de 3.200 m² (0,32 há). 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 22 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-4540/2014 

CONDICIONANTES: 
1. O empreendedor deverá apresentar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de acordo com o enquadramento da propriedade em questão, 

situação ambiental e florestal atual, conforme estabelece o Código Florestal - Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e a Instrução 
Normativa n. 02 do Ministério do Meio Ambiente, de 05 de maio de 2014, até 05/05/2015. 

DETERMINAÇÕES: 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto 

executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente acompanhado pela 

ART do responsável técnico. 
4. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o extravio das águas 

e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 
5. Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (Oreochromis niloticus) ou (Tilapia rendali), conforme a Lei de Piscicultura nº 

1861, de 10 de janeiro de 2008; 
6. Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 1861/08, 

estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão der venda do produto e suspensão parcial ou total 
das atividades; 

7. É proibido o descarte de resíduos usados ou contaminados em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e 
empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

8. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 309/2014, de 22 de agosto de 2014; 
9. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
10. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
11. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 083/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 22/08/2016 

MUNICÍPIO: 
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Gilmar Saraiva Rocha (Gil Motos) 

 
ENDEREÇO: 
Rua Menezes Filho, n° 2997, Bairro Dois de Abril. 

 CEP: 
76.900-845                                                    
                                                     

CNPJ: 
14.260.367/0001-59 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000003414370 
 

ATIVIDADE: 

Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Manutenção e 
reparação de motocicletas e motonetas. 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 25 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 PROCESSO Nº 2-16996/2013 
DETERMINAÇÕES: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente 

acompanhado pela ART do responsável técnico; 
4. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº. 7903/97; 
5. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 

e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 
6. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 241/2014, de 26 de junho de 2014; 
8. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 085/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 25/08/2016 

Município: 
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 
  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

JI-PARANÁ/RO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO 

 

CEP: 
76.900-149 

ENDEREÇO: 
Avenida 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá. 

 CNPJ/CPF: 
04.092.672/0001-25 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
----------------------------------- 

ATIVIDADE: Construção da escola Alejandro Y. Mayor – FNDE – Rua das Pedras s/n°, Bairro 
Jardim dos Migrantes. 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 27 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 1-10242/2014 

DETERMINAÇÕES: 

 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 

legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração; 
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua 
atividade; 

4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*Licença Municipal de Localização (LML)definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 1113/2001) é 

equivalente à Licença Previa (LP)definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO Nº 124/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 27/08/2015 

Município: 
Ji-Paraná/RO 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ : 04 092.672/0001-25 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n° 2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL:  
Elio Gomes Guidas 
 
ENDEREÇO: 
Linha 8, Lote 14, Gleba 04/A, PICOP, Zona Rural 

 CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
242.443.252-04 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
--------------------------------------- 

 
ATIVIDADE: Piscicultura familiar - cultivo de peixes em regime semi-intensivo de espécies 
regionais, em 10 (dez) viveiros escavados, com lâmina d’água de 32.500 m² (3,25 ha). 
 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 22 de agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

PROCESSO Nº 2-9612/2014 

CONDICIONANTES: 
1. O empreendedor deverá apresentar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de acordo com o enquadramento da propriedade em questão, 

situação ambiental e florestal atual, conforme estabelece o Código Florestal - Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e a Instrução 
Normativa n. 02 do Ministério do Meio Ambiente, de 05 de maio de 2014, até 05/05/2015. 

DETERMINAÇÕES: 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto 

executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente acompanhado pela 

ART do responsável técnico. 
4. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o extravio das águas 

e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 
5. Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (Oreochromis niloticus) ou (Tilapia rendali), conforme a Lei de Piscicultura nº 

1861, de 10 de janeiro de 2008; 
6. Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 1861/08, 

estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão der venda do produto e suspensão parcial ou total 
das atividades; 

7. É proibido o descarte de resíduos usados ou contaminados em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e 
empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 

8. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 310/2014, de 22 de agosto de 2014; 
9. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
10. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
11. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 084/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 22/08/2016 

MUNICÍPIO: 
Ji-Paraná/RO 

 

 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n°2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
E. S. da Silva Dedetização 

 
ENDEREÇO: 
Rua Governador Jorge Teixeira, n° 1596, Bairro Nova Brasília. 

 CEP: 
76.908-676                                                    
                                                     

CNPJ: 
20.012.227/0001-67 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
-------------------- 
 

ATIVIDADE: 

Imunização e controle de pragas urbanas. 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 26 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 PROCESSO Nº 1-7594/2014 
DETERMINAÇÕES: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente 

acompanhado pela ART do responsável técnico; 
4. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº. 7903/97; 
5. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 

e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 
6. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 316/2014, de 26 de agosto de 2014; 
8. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 086/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 26/08/2016 

Município: 
Ji-Paraná/RO 
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 Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO 

  CNPJ: 04 092.672/0001-25 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar n° 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE n° 2184 em 
27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO. 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
NOGUEIRA TORNO DIESEL LTDA - ME 

 ENDEREÇO: 
Rua Doutor Fiel, n° 60, Bairro Vila Jotão. 

 CEP: 
76.908-289 
  

CNPJ: 
02.333.515/0001-39 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
-------------------- 
 

ATIVIDADE: 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Serviços de instalação, 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamentos e 
balanceamentos de veículos automotores; Serviços de torno e retífica de motores. 

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 28 de Agosto de 2014. 

ASSINATURA  DO  ASSESSOR   EXECUTIVO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 PROCESSO Nº 2-11254/2014 
DETERMINAÇÕES: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente 

acompanhado pela ART do responsável técnico; 
4. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº. 7903/97; 
5. É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente 

e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade; 
6. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 314/2014, de 22 de agosto de 2014; 
8. Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

ASSINATURA DO SECRETÁRIO 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO  Nº 087/2014/SEMEIA/PM/JP VENCIMENTO: 28/08/2016 

Município: 
Ji-Paraná/RO 
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