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DECISÕES DO PREFEITO

PROCESSO N. 1-4771/2014
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contratação de empresas para prestação de serviços de 
chaveiro 

Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 097/
PGM/PMJP/2014, celebrado com a empresa VALDEMAR KIILH – ME, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de chaveiro.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município manifesta-se pela 
possibilidade jurídica do pedido, através do Parecer juntado às fl s. 124/125.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 097/PGM/PMJP/2014, 
por mais 6 (seis) meses, a contar do dia 14 de julho de 2015. 

À SEMAD para as providências de praxe.
Após, à PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 13 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-6830/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação 
ASSUNTO: Contratação de empresa para obras de acessibilidade
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior de Souza 

Senhor Presidente,

Considerando o resultado da Tomada de Preços n. 014/15/CPL/PMJP/RO, 
que fora declarada DESERTA;

Considerando o despacho n. 18/SEMAD/2015, solicitando autorização para 
repetição do procedimento, AUTORIZO a realização do procedimento li-
citatório adotando-se a modalidade de CARTA CONVITE, em conformidade 
com as legislações aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-8558/2015
INTERESSADA: SEMAGRI
ASSUNTO: Aquisição de gêneros alimentícios          
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior de Souza 

Senhor Presidente,

AUTORIZO abertura do procedimento por Dispensa de Licitação, em 
conformidade com as legislações vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 9098/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
ASSUNTO: Contratação de empresa para ampliação de redes de ilumi-
nação pública
À Comissão Permanente de Licitação 

Dr. Jackson Junior de Souza 
Senhor Presidente,

AUTORIZO abertura do procedimento licitatório adotando-se a moda-
lidade de Carta Convite, em conformidade com as legislações vigentes 
aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-9110/2015 Vol I, II e III
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação 
ASSUNTO: Contratação de empresa para reformar do Centro de Educação 
Infantil Menino Jesus
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior de Souza 

Senhor Presidente,

AUTORIZO abertura do procedimento licitatório adotando-se a modali-
dade de Tomada de Preços, em conformidade com as legislações vigentes 
aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-11500/2014
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde  
ASSUNTO: Registro de Preço
À Controladoria Geral do Município  
Sr. Elias Caetano da Silva

Senhor Controlador,

Vieram os autos para análise e decisão quanto à solicitação de realinhamento 
de preços formulado pela empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA, referente ao item 18 da Ata de Registro de Preço 
n. 041/CGM/2014/SEMUSA, do valor de R$ 0,10 (dez centavos de real), 
para R$ 0,11 (onze centavos de real).  

Instada a se manifestar, a Controladoria Geral do Município conclui pela 
autorização do realinhamento solicitado, conforme o Parecer n. 527/SRP/
CGM/2015 às fl s. 496.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito AUTO-
RIZO o realinha de preço solicitado, passando o valor unitário do item 18 
da Ata de Registro de Prelo n. 041/CGM/2014/SEMUSA, para R$ 0,11 
(onze centavos de real). 

Cumpra-se.
Publique-se.     

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-11510/2014
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde  
ASSUNTO: Registro de Preço
À Controladoria Geral do Município  
Sr. Elias Caetano da Silva

Senhor Controlador,
Vieram os autos para análise e decisão quanto à solicitação de realinhamento 
de preços formulado pela empresa PRESTOMED DIST. DE PROD. PARA 
SAÚDE LTDA – ME, referente ao item 79 da Ata de Registro de Preço n. 
041/CGM/2014/SEMUSA, do valor de R$ 25,71 (vinte e cinco reais e seten-
ta e um centavos), para R$ 27,27 (vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Instada a se manifestar, a Controladoria Geral do Município conclui pela 
autorização do realinhamento solicitado, conforme o Parecer n. 523/SRP/
CGM/2015 às fl s. 280.
Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito AUTO-
RIZO o realinha de preço solicitado, passando o valor unitário do item 79 
da Ata de Registro de Prelo n. 041/CGM/2014/SEMUSA, para R$ 27,27 
(vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Cumpra-se.

Publique-se.     

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-11727/2014
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Agricultura  
ASSUNTO: Aquisição de Equipamentos
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior de Souza 

Senhor Presidente,
AUTORIZO abertura do procedimento licitatório adotando-se a modali-
dade de Pregão, na forma Eletrônica, em conformidade com as legislações 
vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-15655/2013
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para reforma e amplia-
ção do Posto de Saúde da Aldeia Castanheira   
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e supressão de valores ao 
Contrato n. 11/PGM/2014, cujo objeto consiste Contratação de empresa 
especializada para reforma e ampliação do Posto de Saúde da Aldeia 
Castanheira.   

Às fl s. 971/972, consta manifestação favorável da Procuradoria Geral do 
Município.
Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 
11 de agosto de 2015, bem como a supressão de valor no importe de R$ 
5.280,79 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), 
ambos relacionados ao Contrato n. 11/PGM/2014.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-16467/2014 Vol I, II e III
INTERESSADO: SEMPLAN
ASSUNTO: Reforma do Centro de Convivência do idoso
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 
003/PGM/PMJP/2014, cujo objeto consiste na Reforma do Centro de 
Convivência do idoso.

Às fl s. 834/835, consta manifestação favorável da Procuradoria Geral 
do Município.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 003/PGM/PMJP/2014, 
por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 22 de agosto de 2015, no valor 
R$ 133.563,87 (cento e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e três reais 
e oitenta e sete centavos). 

À SEMAD para as providências de praxe.
Após, à PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-7906/2015
INTERESSADA: SEMAS
ASSUNTO: Solicitação de repasse fi nanceiro para o Grupo de Apoio aos 
Portadores de Câncer de Ji-Paraná - GAPC
À Secretaria Municipal de Administração
Sr. Jair Marinho
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Senhor Secretário,
Considerando a sanção da Lei Municipal nº 2832, de 19 de junho de 2015, 
AUTORIZO A EMISSÃO DE EMPENHO em favor do Grupo de Apoio 
aos Portadores de Câncer de Ji-Paraná - GAPC, para repasse mensal 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo o montante de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), de julho a dezembro/2015.
Após, à PGM para confecção do Termo de Convênio.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-150/2015 Vols. I e II
Interessada: Gabinete do Prefeito
Assunto: Repasse Financeiro 
Súmula: Repasse Financeiro à EMTU, conforme Lei n. 2817/2015

À Controladoria-Geral do Município
Sr. Elias Caetano da Silva

Senhor Controlador-Geral,
Atendido a solicitação da Análise Técnica nº 122/SEMFAZ/CONV./2015 
(fls. 516) anexo Oficio nº 0243/GAB/PM/JP/2015 e Oficio nº 141/
EMTU/2015 (fl s. 517/525). 
Conforme a Lei nº 2817 de 16 de abril de 2015, AUTORIZO O PAGA-
MENTO do repasse no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 
favor da EMTU, referente ao mês de julho.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 5471/2015
INTERESSADA: Messias Manoel dos Santos
ASSUNTO: Remissão de IPTU
À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,
Trata-se de solicitação de remissão de IPTU, feito pelo Senhor Messias 
Manoel dos Santos, conforme documento acostado às fl s. 02.

Instada-se a se manifestar, a Secretaria Municipal de Fazenda emite parecer 
fundamentado, sendo o mesmo favorável ao pleito. 

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os autos, DEFI-
RO o pedido formulado pelo Requerente, autorizando a remissão de IPTU 
conforme estipulado pela SEMFAZ às fl s. 26/27.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-3131/2014 Vol I, II, III e IV
INTERESSADO: SEMPLAN
ASSUNTO: Pavimentação de Ruas
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e aditivo de valores relativos 
ao Contrato n. 66/PGM/PMJP/2014, celebrado com a empresa ENGERON 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, cujo objeto consiste na 
pavimentação de Ruas no Município de Ji-Paraná.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município conclui ao 
fi nal do Parecer Jurídico n. 1085/PGM/PMJP/2015, pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO as alterações pleiteadas objeto do Contrato n. 66/PGM/PMJP/2014, 
visando aditivar o valor do contrato no importe de R$ 52.787,36 (cinqüenta 
e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), bem 
como, a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, a contar do 
dia 29/07/2015. 

À SEMAD para as providências de praxe.
Após, à PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-9872/2015
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação 
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros          
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior de Souza 

Senhor Presidente,

AUTORIZO abertura do procedimento por Dispensa de Licitação, em 
conformidade com as legislações vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-2272/2014 Vol. I ao V
INTERESSADO: SEMAS
ASSUNTO: Minha Casa Minha Vida
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato n. 46/PGM/
PMJP/2014, celebrado com a empresa OASIS – Organização de Apoio a 
Sistemas Integrados de Desenvolvimento Sustentável, cujo objeto consiste 
na execução do projeto técnico de trabalho social minha casa minha vida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município conclui ao 
fi nal do Parecer Jurídico n. 1121/PGM/PMJP/2015, pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo ao Contrato n. 046/PGM/PMJP/2014, por 
mais 06 (seis) meses, a contar do dia 23 de julho de 2015.

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal 

PROCESSO Nº 1-8308/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde   
ASSUNTO: Diárias 
À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,

A presente manifestação refere-se à prestação de contas de diárias concedi-
das ao Secretário Municipal de Saúde Renato Antonio Fuverki, de acordo 
com os termos constantes dos presentes autos.
Estando os autos instruídos com as devidas documentações, e não tendo ha-
vido transgressões as leis que regem a matéria, com base no Parecer n. 2044/
CGM/2015, juntado às fl s. 56, APROVO a presente prestação de contas.
Arquive-se.

Ji-Paraná, 19 de junho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-6664/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Regularização Fundiária 
e Habitação     
ASSUNTO: Diárias 
À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,
A presente manifestação refere-se à prestação de contas de diárias conce-
didas a Secretária Municipal de Regularização Fundiária e Habitação Drª. 
Leni Matias e ao servidor Emanoel Miranda Cavalcante, de acordo com 
os termos constantes dos presentes autos.
Estando os autos instruídos com as devidas documentações, e não tendo ha-
vido transgressões as leis que regem a matéria, com base no Parecer n. 1.840/
CGM/2015, juntado às fl s. 44, APROVO a presente prestação de contas.

Arquive-se.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1200/2015
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSUNTO: Aquisição de peças e mão de obra

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 1065/PGM/PMJP/2015, proferido 
pela Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para 
decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 106/CPL/PMJP/RO/2015, nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa, COMAPE – 
Comercial Martins de Auto Peças Ltda-EPP, no valor de R$ 4.977,00 
(quatro mil, novecentos e setenta e sete reais).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-7120/2015
INTERESSADA: SEMOSP
ASSUNTO: Contratação de Empresa para Serviços de Mão de Obra e 
Fornecimento de Materiais para Abastecimento de Gás Liquefeito de 
Petróleo – GLP.  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 1067/PGM/PMJP/2015, proferido 
pela Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para 
decidir:
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HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 109/CPL/PMJP/RO/2015, nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa Casa do Fogão Uti-
lidades Domésticas Ltda-ME, que se sagrou vencedora, no valor total de 
R$ 7.791,60 (sete mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.

Publique-se.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-8332/2015
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Aquisição de troféus e medalhas esportivas

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 1066/PGM/PMJP/2015, proferido 
pela Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para 
decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 112/CPL/PMJP/RO/2015, nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  
ADJUDICO o objeto da licitação em favor das empresas abaixo relacio-
nadas, no valor total de R$ 1.507,20 (um mil, quinhentos e sete reais e 
vinte centavos).

Gráfi ca EPA Eireli - ME, itens 01 a 09, no valor de R$ 607,20 (seiscentos 
e sete reais e vinte centavos);
I.L.P Coutinho - ME, itens 10 a 18, no valor de R$ 900,00 (novecentos 
reais).

À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-9023/2015
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Aquisição de material permanente (bombas centrífugas 
submersas) 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 1092/PGM/PMJP/2015, proferido 
pela Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para 
decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 113/CPL/PMJP/RO/2015, nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa HILGERT & CIA 
LTDA, que se sagrou vencedora do certame, no valor total de R$ 5.972,80 
(cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 20 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-8154/2015
INTERESSADA: Procuradoria Geral do Município 
ASSUNTO: Processo Punitivo 
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior 

O presente Processo Administrativo Punitivo foi instaurado em face da 
empresa CONSTROJIPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, por 
descumprimento ao Contrato n. 068/PGM/PMJP/2014.
Devidamente notifi cada, a empresa apresentou defesa tempestivamente.
Às fl s. 865/872, a Procuradoria Geral do Município relatou pormenori-
zadamente todo andamento processual, pugnando ao fi nal pela punição 
da empresa.
Assim, RATIFICO em todos os seus termos o relatório apresentado pela 
Procuradoria Geral do Município, DETERMINANDO COMO PUNIÇÃO 
a empresa CONSTROJIPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ sob o n. 84.596.261/0001-06, a seguinte penalidade:
                   Impedimento de licitar e contratar com o Município de Ji-Pa-
raná pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do inciso III do artigo 87 
da Lei n. 8.666/93.
À CPL para inscrição no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores semelhantes sobre a aplicação da sanção acima indicada. 

Após, a PGM para dar ciência à empresa da presente Decisão.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 17 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-6544/2015
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Contratação de empresa para manutenção corretiva e preven-
tiva de veículo com o fornecimento de peças durante o período de garantia 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Com base na manifestação exarada pela Procuradoria Geral do Município 
às fl s. 69, não opondo óbice ao procedimento.
RATIFICO  O TERMO DE DISPENSA N. 111/CPL/PMJP/RO/2015, 
com fulcro no art. 24, inciso XVII, da Lei nº 8666/93,
ADJUDICO o objeto do presente processo em favor da empresa L F 
IMPORTS LTDA, no valor total de R$ 6.752,74 (seis mil, setecentos e 
cinqüenta e dois reais e setenta e quatro centavos). 
À SEMAD, para as providências de praxe.

Ji-Paraná, 16 de julho de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 024/GAB/SEPLAN/2015

Nomeia servidor público para acompanhar, fi scalizar e receber os serviços de exe-

cução da obra  “Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Ariel Vieira 

Hilgert,” Processo nº 1-6498/2015

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento,  no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:
ART. 1º – Fica nomeado o Engenheiro Civil  EDWARD LUIS FABRIS para 
acompanhar, fi scalizar e receber os serviços de engenharia  e o servidor EDSON 
CESARIO DE LIMA para acompanhar, fi scalizar e receber os serviços de engenha-
ria elétrica  pertinente à  execução da obra da Empresa  para realizar Ampliação do 

Centro Municipal de  Educação Infantil Ariel Vieira Hilgert, tendo como objeto do 

presente  instrumento  celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e a em-
presa TEODORO CONSTRUTORA EIRELI - ME. em decorrência do  Processo 
Administrativo nº 1-6498/2015 e contrato nº 062/PGM/PMJP/2015.

ART. 2º - O servidor nomeado deverá acompanhar a execução da referida obra, apre-
sentar planilhas, certifi car notas, emitir pareceres e comunicar, a qualquer tempo, o 
secretário municipal de planejamento as situações que reclamarem medidas urgentes.

ART 3º - As funções exercidas pelo servidor ora nomeado, são consideradas de 
interesse público, não gerando ônus para o Município.

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

Ji-Paraná – RO,14 de Julho  de 2015. 

Pedro Cabeça Sobrinho
Secretário Mun. de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

PORTARIA Nº. 062/PM/JP/GAB/SEMOSP/2015

WALDECI JOSÉ GONÇALVES, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
no uso de suas atribuições  legais conferida pela Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:
Art. 1º Fica nomeada Comissão Especial para conferir, receber e certifi car o material 
de consumo luminárias ornamental para ser instaladas no Teatro Municipal, adquirido 
pelo Município, através da SEMOSP,  junto à empresa Hilgert & Cia. Ltda., conforme 
processo administrativo nº. 1-5722/2015/SEMOSP.

Art. 2º A comissão ora constituída será integrada pelos membros a seguir nomeados 
e que atuarão sob a presidência do primeiro:

Getulio Oliveira de Souza
Gideones Gonçalves Aguiar
Edilson Elias Silva

Art. 3º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados de relevância 
os serviços prestados pelos membros que integram a presente Comissão Especial.

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

Ji-Paraná, aos 23  dias do mês de junho  de 2015.
_________________________________ 

WALDECI JOSÉ GONÇALVES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Decreto nº. 0006/GAB/PM/JP/2013.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/GAB/SEPLAN/2015

Determina à Empresa  TEODORO CONSTRUTORA EIRELI - ME, a execução da 

obra  “Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Ariel  Vieira Hilgert”.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando que a TEODORO CONSTRUTORA EIRELI - ME, foi consagrada ven-
cedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 011/15/CPL/PMJP/
RO do tipo menor preço global, referente o processo administrativo nº 1-6498/2015 
(SEMED/SEMPLAN).

DETERMINA:
I – O início da execução dos serviços  “Ampliação do Centro”  Contrato nº 062/
PGM/PMJP/2015;

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as cláusulas 
contidas no contrato e processo administrativo supracitados.

Ji-Paraná – RO, 14 de Julho  de 2015.  

Pedro Cabeça Sobrinho
Secretário Mun. de Planejamento Interino

Dec. nº  4276/GAB/PMJP/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/SRP/CGM/2.015.

PREGÃO ELETRÔNICO 102/CPL/PMJP/2015
PROCESSO: Nº 1-6599/2.015 - SEMED.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/1.993 e suas alterações, Decreto 
Federal n° 7892/2013 e Decreto Municipal n° 3522/2.014.
FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de material de 
consumo (Merenda Escolar – gêneros alimentícios perecíveis com entrega 
diária na Zona Urbana e Zona Rural - PNAE), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação, com período de consumo previsto 
por 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, fl s. 04/17 e Edital 

de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 102/CPL/

PMJP/2015, fl s. 57/91.

Empresas Detentoras do Registro: SUPERMERCADO SANCHEZ 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ n° 
34.750.281/0001-11, sediada na Rua Vilagran Cabrita, n° 678, bairro 
Urupá, CEP. 78.961-640 na cidade de Ji-Paraná/RO (fone: 69 3416-9619), 
neste ato representa pelo Senhor Márcio Rogério Nava, brasileiro, solteiro, 
Gerente, portador da RG n.º 610.612 – SSP/RO e inscrito no CPF/MF 
n.º 612.810.262-04, residente e domiciliado na Rua Maracatiara, 2144, 
Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/RO (fl s. 161) e JEEDÁ COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
provado, inscrita no CNPJ n° 63.770.820/0001-82, sediada na à Av. Trans-
continental, n° 849, Centro, CEP. 76.900-091, na cidade de Ji-Paraná/RO 
(fone: 69 3416-8000, e-mail: jeeda@jeeda.com.br), neste ato representa pela 
Senhora Edlamar Barbosa Silva, brasileira, solteira, Gerente Administrati-
vo, portador da RG n.º M-5.433.306 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF n.º 
457.177.102-91, residente e domiciliado na Av.  Aracajú, 1820, Apto 141, 
Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/RO.

Aos 15 (quinze) dias do mês de Julho do ano de dois mil e quinze, às 15 
horas e 40 minutos na sala da Controladoria Geral de Município da Prefei-
tura 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 3522/2014: Elias Caetano da Silva, 
Controlador Geral Município, aprecia e determina a lavratura da presente 
Ata de Registro de Preços sob n. 041/SRP/CGM/2.015, tendo como li-
citantes homologadas e adjudicadas às empresas acima qualifi cadas. Tendo 
os presentes acordado com a classifi cação, resolvem REGISTRAR OS 
PREÇOS UNITÁRIOS DO MATERIAL DE CONSUMO, (Merenda 
Escolar – gêneros alimentícios perecíveis com entrega diária na Zona 
Urbana e Zona Rural), conforme Projeto Básico/Anexos, fl s. 04/17 e 
42/49; Cotação de Preço, fl s. 18/40 e 50/51; Autorização do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito, fl s. 54; Aviso e Edital de Licitação fl s. 56/91; Parecer n° 
985/PGM/PMJP/15, fl s. 93; Publicações, fl s. 95/104; Propostas/Habilitação, 
fl s. 106/164; Resultado por fornecedor, fl s. 166/170; Ata de Realização do 
Pregão eletrônico nº 102/2015(SRP), de 01/07/15, fl s. 172/216; Termo de 
Adjudicação, fl s. 217/231; Parecer Jurídico n° 1033/PGM/PMJP/2.015, fl s. 
233/234; Termo de Homologação, fl s. 235/243.

1 –DO OBJETO:
1.1 - Registro de Preço para Aquisição de material de consumo (Merenda 
Escolar – gêneros alimentícios perecíveis com entrega diária na Zona 
Urbana e Zona Rural - PNAE), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, com período de consumo previsto por 12 (doze) 
meses, conforme Edital de Licitação, fl s. 57/91.

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-

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
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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 saldos das 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 - DA REVISÃO DE PREÇOS:
4.1 - 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;

4.2 - 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.

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

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

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

4.4 - 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.

4.5 - 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.

5 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:
5.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, para 
retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

5.1.1 - A entrega dos gêneros alimentícios perecíveis acontecerá conforme 
previsto no Capítulo VII – Das Condições de Fornecimento e do Rece-
bimento dos Materiais e/ou Produtos previstas no Termo de Referência 
– Anexo I do Edital, os alimentos serão solicitados mediante GUIA DE 
REQUISIÇÃO PARA ENTREGA, devendo ser entregues nas condições 
previstas no referido Termo, diretamente nas Unidades Escolares e Centros 
Municipais de Educação Infantil localizadas na ZONA URBANA e ZONA 
RURAL do Município.

5.1.2 - Os alimentos deverão ser entregues em 01 (um) dia após a solicita-
ção, nas condições e prazos de validade exigidos na descrição dos produtos 
constantes no Anexo II do Edital – Termo de Referência.

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1 – Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebi-
mento, designada pela Secretaria Municipal de Educação para conferir e 
certifi car o recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, do 
Decreto n. 945/GAB/PMJP/2013;

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

6.3 - 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);

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

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7.1 - 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;

7.2 - 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;

7.2.1 - 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.

08 – DAS MULTAS:
8.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 
e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades 
a seguir discriminadas: 

8.1.1 - Pela recusa em retirar a ordem de fornecimento e a nota de empenho, 
bem como assinar o contrato de fornecimento (quando exigível), multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato 
(quando for o caso);

 8.1.2 - Pelo atraso de cada fornecimento, sem justifi cativa aceita pela Uni-
dade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor da parcela 
em atraso. A partir do 15º dia de atraso, confi gurar-se-á inexecução total 
ou parcial da nota de empenho ou contrato (quando for o caso), com as 
conseqüências daí advindas; 

8.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues em 
desacordo com as especifi cações técnicas;
 
8.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não entrega in-
tegral do material ou entrega integral em desacordo com as especifi cações 
exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho 
ou contrato (quando for o caso); 

8.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências estabelecidas 
nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), não previstas nas 
cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor 
da nota de empenho ou contrato (quando for o caso);
 
8.1.6 - Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa 
da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do forneci-
mento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para 
o termo fi nal do ajuste;
 
8.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras;
 
8.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRA-
TANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente 
devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao competente processo 
executivo;
 
8.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição 
do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao 
processo judicial de execução.

9 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá 
prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no 
Diário Ofi cial do Município.

10 - DA PUBLICAÇÃO:
10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 041/SRP/CGM/2.015, deverá ser 
publicada no Diário Ofi cial do Município, conforme dispõe o art. 21, inciso 
II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

11 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
11.1 - Pela Administração Pública, quando:

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.

11.1.2 - 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;

11.2 - 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.

12 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
12.1 - 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:
 
12.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

12.1.2 - 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.

12.2 - 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.

12.3 - 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.

12.3.1 - 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.

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

13 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES “CARONA”.

13.1 - 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° 3522/2014; 

13.2 - 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;

13.3 - 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;

13.4 - 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.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 - 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.

14.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de Anu-
ência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como ele-
mento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços 
e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na página ofi cial do Município. 

14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alte-
rações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, 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.

14.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo 
“Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços” e o “Ter-
mo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, quando este for o caso.

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 15 (quinze) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualifi cadas.

Sônia Regina da Silva
Cad. 11594

Marília Pires De Oliveira
Coordenadora de Atas

Dec. 1549/GAB/PMJP/2013

Elias Caetano Da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 18/GAB/PMJP/2013
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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 
FORNECIMENTO, visando o fornecimento dos materiais de consumo 
(Merenda Escolar – gêneros alimentícios perecíveis com entrega diária na 
Zona Urbana e Zona Rural - PNAE), para atender a Secretaria Municipal 
Educação do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de RE-
GISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 217/231 e 235/243, segundo descrito no 
Temo de Referência de fl s. 04/17 e 42/49 e Edital de Licitação n° 102/CPL/
PMJP/2015 e anexos de fl s. 55/91 do Processo Administrativo n° 6599/2015, 
disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os 
ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 041/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 01(um) útil dia após a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO PARA 
ENTREGA emitida pela Unidade Escolar ou Instituição Filantrópica, para 
efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de 
descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 15 de julho de 2015.

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

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

JEEDÁ COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 63.770.820/0001-82, 
situada à Av. Transcontinental, n° 849, Centro, CEP. 76.900-091, na cidade 
de Ji-Paraná/RO, neste ato representa pela Senhora Edlamar Barbosa Silva, 
brasileira, solteira, Gerente Administrativo, portador da RG n.º M-5.433.306 
– SSP/MG e inscrito no CPF/MF n.º 457.177.102-91, residente e domici-
liado na Av.  Aracajú, 1820, Apto 141, Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/
RO, fi rma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO, visando o fornecimento dos materiais de consumo 
(Merenda Escolar – gêneros alimentícios perecíveis com entrega diária na 
Zona Urbana e Zona Rural - PNAE), para atender a Secretaria Municipal 
Educação do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de RE-
GISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado pelo Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 217/231 e 235/243, segundo descrito no 
Temo de Referência de fl s. 04/17 e 42/49 e Edital de Licitação n° 102/CPL/
PMJP/2015 e anexos de fl s. 55/91 do Processo Administrativo n° 6599/2015, 
disponível na página ofi cial do Município, anuindo neste ato com todos os 
ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 041/SRP/CGM/2015, 
independente de sua transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo 
de 01(um) útil dia após a entrega da GUIA DE REQUISIÇÃO PARA 
ENTREGA emitida pela Unidade Escolar ou Instituição Filantrópica, para 
efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de 
descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 15 de julho de 2015.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/SRP/CGM/2.015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/CPL/PMJP/15.
PROCESSO: Nº 1-6596/2.015 - SEMED.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/1.993 e suas alterações, Decreto 
Federal n° 7892/2013 e Decreto Municipal n° 3522/2.014.
FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS: Aquisição de material 
de consumo (Merenda Escolar – gêneros alimentícios não perecíveis com 
entrega na zona urbana e zona rural – CONTRAPARTIDA), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com período de 
consumo previsto por 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, 
fl s. 04/20 e 53/61 e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preço nº 105/CPL/PMJP/2015, fl s. 68/107.

Empresa Detentora do Registro: JEEDÁ COMERCIAL DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito provado, inscrita 
no CNPJ n° 63.770.820/0001-82, sediada na à Av. Transcontinental, n° 849, 
Centro, CEP. 76.900-091, na cidade de Ji-Paraná/RO (fone: 69 3416-8000, 
e-mail: 

jeeda@jeeda.com.br
), neste ato representa pela Senhora Edlamar 

Barbosa Silva, brasileira, solteira, Gerente Administrativo, portador da 
RG n.º M-5.433.306 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF n.º 457.177.102-
91, residente e domiciliado na Av.  Aracajú, 1820, Apto 141, Bairro Nova 
Brasília – Ji-Paraná/RO (fl s. 157).

Aos 16 (quinze) dias do mês de Julho do ano de dois mil e quinze, às 10 
horas e 30 minutos na sala da Controladoria Geral de Município da Prefei-
tura 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 3522/2014: Elias Caetano da Silva, Con-
trolador Geral Município, aprecia e determina a lavratura da presente Ata 
de Registro de Preços sob n. 043/SRP/CGM/2.015, tendo como licitantes 
homologadas e adjudicadas à empresa acima qualifi cada. Tendo os presen-
tes acordado com a classifi cação, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS 
UNITÁRIOS DO MATERIAL DE CONSUMO, (gêneros alimentícios 
não perecíveis), conforme Projeto Básico/Anexos, fl s. 04/20 e 53/61; Co-
tação de Preço, fl s. 21/51 e 62/63; Autorização do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito, fl s. 66; Aviso e Edital de Licitação fl s. 68/106; Parecer n° 1011/
PGM/PMJP/15, fl s. 107; Publicações, fl s. 108/116; Propostas/Habilitação, 
fl s. 120/157; Resultado por fornecedor, fl s. 158/164; Ata de Realização do 
Pregão eletrônico nº 105/2015(SRP), de 06/07/15, fl s. 166/208; Termo de 
Adjudicação, fl s. 209/225; Parecer Jurídico n° 1053/PGM/PMJP/2.015, fl s. 
226/227; Termo de Homologação, fl s. 228/236.

1 –DO OBJETO:
1.1 - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de con-
sumo (Merenda Escolar – gêneros alimentícios não perecíveis com entrega 
na Zona Urbana e Zona Rural - CONTRAPARTIDA), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com período de consumo 
previsto por 12 (doze) meses, conforme Edital de Licitação, fl s. 68/106.

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 saldos das 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 - DA REVISÃO DE PREÇOS:
4.1 - 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;

4.2 - 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.

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

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

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

4.4 - 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.

4.5 - 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.

5 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:
5.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, para 
retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

5.1.1 - A entrega dos gêneros alimentícios não perecíveis acontecerá 
conforme previsto no Capítulo VII – Das Condições de Fornecimento e 
do Recebimento dos Materiais e/ou Produtos previstas no Termo de Refe-
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rência – Anexo I do Edital, os alimentos serão solicitados mediante nota de 
empenho, devendo ser entregues no Almoxarifado Central, localizado na 
Rua Jamil Pontes, n° 1171, Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná/RO, sendo o 
horário de atendimento de segunda a quinta-feira da 08h às 12h e das 14h às 
18h e sexta-feira das 07:30h às 13:30h. Entenda-se por entrega transporte, 
descarregamento e acondicionamento do produto no interior da dependência. 

5.1.2 - Os alimentos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dia 
após a solicitação, nas condições e prazos de validade exigidos na descrição 
dos produtos constantes no Termo de Referência.

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1 – Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebi-
mento, designada pela Secretaria Municipal de Educação para conferir e 
certifi car o recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, do 
Decreto n. 945/GAB/PMJP/2013;

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

6.3 - 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);

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

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7.1 - 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;

7.2 - 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;

7.2.1 - 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.

08 – DAS MULTAS:
8.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 
e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades 
a seguir discriminadas: 

8.1.1 - Pela recusa em retirar a ordem de fornecimento e a nota de empenho, 
bem como assinar o contrato de fornecimento (quando exigível), multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;

 8.1.2 - Pelo atraso de cada fornecimento, sem justifi cativa aceita pela Uni-
dade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor da parcela 
em atraso. A partir do 15º dia de atraso, confi gurar-se-á inexecução total 
ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas; 

8.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues em 
desacordo com as especifi cações técnicas;
 
8.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não entrega in-
tegral do material ou entrega integral em desacordo com as especifi cações 
exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho 
ou contrato (quando for o caso); 

8.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências estabelecidas 
nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), não previstas nas 
cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor 
do contrato;
 
8.1.6 - Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa 
da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do forneci-
mento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para 
o termo fi nal do ajuste;
 
8.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
outras;
 
8.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRA-
TANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente 
devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento pela empresa, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao competente processo 
executivo;
 
8.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição 
do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao 
processo judicial de execução.

9 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá 
prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no 
Diário Ofi cial do Município.

10 - DA PUBLICAÇÃO:
10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 043/CGM/2.014, deverá ser publicada 
no Diário Ofi cial do Município, conforme dispõe o art. 21, inciso II, da Lei 

Federal nº. 8.666/93.

11 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
11.1 - Pela Administração Pública, quando:

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.

11.1.2 - 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;

11.2 - 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.

12 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
12.1 - 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:

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

12.1.2 - 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.

12.2 - 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.

12.3 - 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.

12.3.1 - 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.

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

13 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES “CARONA”.
13.1 - 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° 3522/2014; 

13.2 - 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;

13.3 - 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;

13.4 - 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.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 - 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.

14.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de Anu-
ência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como ele-
mento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços 
e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na página ofi cial do Município. 

14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alte-
rações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, 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.

14.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo 

“Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços” e o “Ter-
mo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, quando este for o caso.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais contro-
vérsias 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 
14 (quatorze) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualifi cada

Sônia Regina da Silva
Cad. 11594    

Marília Pires De Oliveira

Elias Caetano Da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/2013
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OBS.: Itens 10 e 18 “cancelados na aceitação” conforme Termo de Homologação, fls. 228/236.  
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TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO

JEEDÁ COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ n° 63.770.820/0001-82, 
sediada na à Av. Transcontinental, n° 849, Centro, CEP. 76.900-091, na cidade 
de Ji-Paraná/RO (fone: 69 3416-8000, e-mail: jeeda@jeeda.com.br), neste ato 
representa pela Senhora Edlamar Barbosa Silva, brasileira, solteira, Gerente 
Administrativo, portador da RG n.º M-5.433.306 – SSP/MG e inscrito no CPF/
MF n.º 457.177.102-91, residente e domiciliado na Av.  Aracajú, 1820, Apto 141, 
Bairro Nova Brasília – Ji-Paraná/RO, fi rma o presente TERMO DE ANUÊN-
CIA E COMPROMISSODE FORNECIMENTO, visando o fornecimento 
dos materiais de consumo (Merenda Escolar - gêneros alimentícios não perecí-
veis), para atender a Secretaria Municipal Educação do Município de Ji-Paraná/
RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS devidamente 
homologado e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fl s. 228/236, 
segundo descrito no Temo de Referência de fl s. 04/20 e Edital de Licitação n° 
105 e anexos de fl s. 68/105 do Processo Administrativo n° 6596/2015, disponível 
na página ofi cial do Município,  anuindo neste ato com todos os ajustes descritos 
na Ata de Registro de Preços n° 043/SRP/CGM/2015, independente de sua 
transcrição fi cando desde já ciente do prazo máximo de 10 (Dez) dias após a 
entrega da NOTA DE EMPENHO  emitida segundo solicitação da Secretaria, 
para efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena 
de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 16 de Julho de 2015.

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