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EXTRATO DA PGM

NOTIFICAÇÃO F.P.S

NOTIFICAÇÃO F.P.S

EXTRATO MÊS DEJUNHO DE 2018
COMPLEMENTAR

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N° 031/PGM/
PMJP/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 1-3181/2017-DECOM/GAB. CONTRATA-
DA: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA. OBJETO DO 
CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de assina-
turas de jornal de grande circulação. OBJETO DA ALTERAÇAO: 
Prorrogação do prazo de vigência. PRAZO: Vigência do contrato 
por mais 12 (doze)  meses, a contar de 10 de junho de 2018.FORO: 
Comarca de Ji-Paraná/RO.
 

Ji-Paraná/RO,  26 de julho de 2018.

Silas Rosalino de Queiroz
Procurador-Geral do Município-Interino
                                                  Decreto n. 8132/GAB/PM/JP/2017

Iria V. Kliemann Di Benedetto
         Assessora Jurídica

               Decreto n. 5365/GAB/PM/JP/2015

NOTIFICAÇÃO

À senhora: ALCIDINA BELMIRO DA SILVA E SILVA

 Notificamos a servidora ALCIDINA BELMIRO DA 
SILVA E SILVA, matrícula n° 11298, o qual encontra-se afastado 
em benefício de Auxílio-Doença, após ter atestada sua incapacidade 
definitiva de readaptação para o trabalho, para que se apresente junto 
ao Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná, com a 
finalidade de formalizar imediatamente o pedido de Aposentadoria por 
Invalidez Permanente, conforme indica a Junta Médica do Município 
no Laudo Médico expedido.
 Desta forma, fixamos o prazo de até 72h (setenta e duas 
horas) após a publicação para que a servidora interessada, ou seus 
representantes, possam comparecer à sede do Fundo de Previdência 
Social, localizado na Rua Padre Adolfo Rohl, nº 888, no bairro Casa 
Preta, ou estabelecer contato com este Fundo de Previdência Social 
através do telefone (69) 3416-4057, para manifestação e pare que apre-
sente toda a documentação necessária para iniciar os procedimentos 
de inativação, sob pena da suspensão dos pagamentos do benefício.

 Colocamo-nos, portanto, à disposição para maiores escla-
recimentos. 

Ji-Paraná/RO, 06 de julho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

Conforme preceito legal apresentado, somente poderão receber 
valores para investimentos, as empresas devidamente credenciadas 
junto a este Fundo de Previdência Social - FPS, por meio de seu 
processo de Credenciamento e, atendendo a todos os preceitos dis-
postos neste Edital.

Quem não atender as exigências deste Edital ficará impossibilitado de 
receber e investir valores pertencentes a este Fundo de Previdência 
Social - FPS.

O Credenciamento é uma habilitação para futuros e propensos in-
vestimentos, não sendo, portanto, considerado como certa a escolha 
do credenciado para receber recursos do Fundo de Previdência 
Social - FPS.

DO OBJETO
Torna-se público o presente Edital para o Credenciamento, sem 
qualquer exclusividade e/ou ônus, de Instituições Gestoras e Admi-
nistradoras de Fundos de Investimentos, devidamente regulamentadas 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), passíveis de receber 
recursos deste Fundo de Previdência Social - FPS, com fiel observân-
cia às resoluções e demais normas que regulamentam a aplicação de 
recursos previdenciários no mercado financeiro nacional.
É requisito prévio para a aplicação de recursos do Fundo de Previ-
dência Social - FPS que todas as Instituições Gestoras e Adminis-
tradoras de Fundos de Investimentos sejam credenciadas na forma 
do presente Edital.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO

A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e 
irrestrita das condições estabelecidas neste Edital
O Credenciamento poderá ser efetuado de forma Manual ou Ele-
trônica.

As instruções para as Instituições Gestoras e Administradoras de 
Fundos de Investimentos, efetuarem o Credenciamento, estão dis-
poníveis no Anexo I.
As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investi-
mentos com relação à potencialidade fiduciária da administradora e 
gestora, a análise observará os seguintes quesitos básicos:
Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de 
recursos administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacitação 
profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de 
investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica continu-
ada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e 
maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção 
da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempesti-
vidade na reposição, além de outras informações relacionadas com 
a administração e gestão de investimentos que permitam identificar 
a cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios 
de responsabilidade nos investimentos e de governança;
Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos 
de administração e gestão, em especial aos riscos de crédito – quando 
aplicável – liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos 
controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares 
e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informa-
ções, atuação da área de “compliance”, capacitação profissional dos 
agentes envolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que 
incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconheci-
mento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na 
atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base 
na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, 
além de outras informações relacionadas com a administração e 
gestão do risco.
Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho 
(Benchmark) e riscos – envolvendo a correlação da rentabilidade com 
seus objetivos e a consistência na entrega de resultados no período 
mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento;
Os documentos indicados serão submetidos à análise e parecer do 
Comitê de Investimentos, sendo que, somente as Instituições que 
forem consideradas aptas, terão o status de Instituição Credenciada.
As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimen-
tos são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
constantes nos documentos apresentados.
As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Inves-
timentos que mantém relacionamento financeiro com o Fundo de 
Previdência Social – FPS não estão dispensadas de participar deste 
processo seletivo de Credenciamento.
O Credenciamento das Instituições Gestoras e Administradoras de 
Fundos de Investimentos junto ao Fundo de Previdência Social - FPS, 
terá por validade o prazo de 12 (doze) meses, quando a análise do 
Credenciamento de cada Instituição deverá ser reavaliada, sendo que, 
as Instituições Credenciadas, possuem a responsabilidade de manter 
atualizadas todas as certidões apresentadas cujo prazo de validade seja 
inferior a 12 (doze) meses do dia do credenciamento, como também, 
atualizar quaisquer fatos relevantes e/ou alterações pertinentes refe-
rentes à documentação enviada para o Credenciamento.

PORTARIA Nº 020/FPS/PMJP/2018

“Dispõe sobre o EDITAL DE CREDENCIAMENTO DASINS-
TITUIÇÕES FINANCEIRAS (ADMINISTRADORAS E 
GESTORAS)”

O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência Social do Município 
de Ji-Paraná, denominado simplesmente como Fundo de Previdência 
Social - FPS, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade 
com a Resolução nº 3.922/2010 do Banco Central do Brasil, a Por-
taria n° 519/2011 do Ministério da Previdência Social e alterações 
posteriores, resolve:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Será submetido à nova análise por parte do Comitê de Investimen-
tos todos os documentos de atualização das Instituições Gestoras e 
Administradoras de Fundos de Investimentos, no término do prazo 
estipulado no caput anterior ou a qualquer momento, quando da 
opção de investimento.
Após Credenciamento e aprovação do Comitê de Investimento, será 
fornecido o Atestado de Credenciamento.

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
E CREDENCIAMENTO

Somente poderão ser credenciadas, as Instituições Gestoras e Ad-
ministradoras de Fundos de Investimentos devidamente autorizadas 
a funcionar no País pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o 
objeto deste Edital.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais situações a seguir:
Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por 
qualquer órgão da Administração Pública;
Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
Estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação;
Que discordem com as condições e termos propostos neste Edital.
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIA-
MENTO
Para Assets e Bancos:
Conforme NOTA TÉCNICA Nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF 
do MPS de 03/02/2017, será aceito os QDD – QUESTIONÁRIO DUE 
DILIGENCE da ANBIMA como alternativa aos modelos de “TER-
MOS DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO – INSTITUIÇÃO 
ADMINISTRADORA E/OU GESTORA DE FUNDOS DE INVES-
TIMENTO” E “ TERMOS DEANALISE DE CREDENCIAMENTO 
-  ANÁLISE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
Sendo assim, torna-se indispensável a apresentação deste, e adicio-
nalmente:
Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subsequentes, devidamente registrada em cartório, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompa-
nhada da ata da assembleia da última eleição de seus administradores 
e diretoria, devidamente registrada;
Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) ou outro órgão competente;
Prova de regularidade quanto a inexistência de Débitos de Tributos 
Municipais;
Prova de regularidade quanto a inexistência de Débitos de Tributos 
Estaduais;
Prova de regularidade quanto à inexistência de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais e INSS (Certidão Conjunta).
Relatório de DueDiligence ANBIMA, contendo as sessões 1, 2 e 3;
Relatório de Rating;
Para Distribuidores e Agentes Autônomos:
 Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subsequentes, devidamente registrada em cartório, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompa-
nhada da ata da assembleia da última eleição de seus administradores 
e diretoria, devidamente registrada;
Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) ou outro órgão competente;
Contrato para distribuição e mediação do produto ofertado, quando 
não previsto no regulamento do Fundo.
Os documentos requisitados e anexados deverão estar dentro da 
validade quando da inserção deste no sistema.
Quando o documento não dispor de data de validade, a mesma 
deverá ser considerada como 90 (noventa) dias da data de emissão 
do documento
DISPOSIÇÕES FINAIS
Os documentos que deverão ser apresentados para o Credenciamento 
deverão estar dentro de sua validade na data do Cadastramento, sem 
rasuras, emendas ou borrões, em sua via original ou cópia simples, 
sendo que, sua veracidade, poderá ser efetuada pelo Fundo de 
Previdência Social - FPS, a qualquer momento, por comparação ao 
documento original (quando cópia) ou pela validação no site emissor 
do documento/certidão.
Os documentos ou certidões que não contiverem, em sua via, data 
de validade, considerar-se-ão válidos os com emissão não superior a 
90 (noventa) dias da data do Credenciamento.
A qualquer tempo a Instituição poderá ter o Credenciamento alte-
rado, suspenso ou cancelado, sem que caiba qualquer indenização 
aos credenciados.
Não existirá um número mínimo ou máximo de vagas para Creden-
ciamento, pois se trata da formação de um banco de credenciados 
para prestação de serviços para o RPPS.
O Credenciamento não estabelece quaisquer obrigações do Fundo 
de Previdência Social - FPS em vincular qualquer tipo de parceria, 
relação comercial ou de efetuar aplicações em fundos de investimento.
Não será efetuado nenhum tipo de Credenciamento a não ser nos 
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moldes dispostos neste Edital.
O Credenciamento poderá sofrer atualizações, alterações ou modi-
ficações, conforme haja necessidade, tanto por parte deste Fundo de 
Previdência Social - FPS como por necessidade de adequação legal, 
tendo que, os já credenciados, deverão se adequar ao novo instrumento 
editalício para que seja mantido válido o Credenciamento efetuado.
Os critérios de aprovação ou reprovação da Instituição Interessada 
pelo Fundo de Previdência Social - FPS é por análise do atendimento 
aos termos do Edital e discricionariedade do Comitê de Investimento, 
não cabendo assim, obrigatoriedade quanto a aceitação ou não no rol 
de Entidades Credenciadas no Fundo de Previdência Social - FPS.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação e poderá 
ser revisado e alterado a qualquer momento a critério do Fundo de 
Previdência Social – FPS.
Faze parte integrante deste Edital, o Anexo I (Instruções do Creden-
ciamento no Portal Eletrônico)
Fica eleito o Foro da Comarca deste Fundo de Previdência Social - 
FPS como o competente para a resolução de qualquer divergência 
existente, sobrepondo a qualquer outro.

Ji-Paraná,09 de julho de 2018.

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
JI-PARANA

ANEXO I
INSTRUÇÕES DE CREDENCIAMENTO NO PORTAL ELE-
TRÔNICO
Instruções Básicas
O objetivo desta ferramenta é o de facilitar o trabalho de todos os 
envolvidos no processo de Credenciamento. Esta versão contempla o 
armazenamento de informações e documentos pelos Administradores, 
Gestores e Distribuidores, a serem utilizadas no credenciamento, junto 
a este Fundo de Previdência Social - FPS.
Para o envio das informações, seguem as instruções:
Os formatos de arquivo permitidos são: PDF, DOC e DOCX
Os documentos Contrato Social, DueDiligence ANBIMA e Termo 
de Análise de Fundos permitem também arquivos nos formatos ZIP 
e RAR
O sistema inclui automaticamente no nome do arquivo um prefixo 
para identificação do gestor
O sistema não permite o envio de arquivos com o mesmo nome de 
arquivo enviado anteriormente
O sistema exibe somente o nome do último arquivo enviado, mas 
mantém em suas bases de dados todos os arquivos enviados
O sistema não permite o envio de arquivos do mesmo tipo com a 
mesma data de vencimento. Caso haja necessidade de substituir algum 
arquivo, deverá ser enviado um e-mail para o endereço contato@siru.
com.br, solicitando a substituição do arquivo.
Obrigatoriedade de envio dos documentos: 

Recomendamos o input das informações na seguinte sequência:
Preenchimento das Informações Cadastrais
Upload dos documentos
Botão “Salvar”

Instruções Operacionais
As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimen-
tos interessadas no Credenciamento junto a este Fundo de Previdência 
Social– FPS, por meio eletrônico deverão formalizar este pedido, 
por meio da solicitação de acesso à plataforma Siru, no endereço 
eletrônico de e-mail: contato@siru.com.br, requisitando neste, o login 
e senha para acesso à plataforma eletrônica Siru.
De posse do login e senha de acesso, as Instituições Gestoras e 

Documento Adm / Gestor Distribuidor
Atestado Fiscal Municipal X
Atestado Fiscal Estadual X
Atestado Fiscal Federal X
Atestado Previdenciário X
Relatório DueDiligence da ANBIMA X
Relatório de Rating (Se opção “Possui Rating” for Sim) X
Ato de Registro ou Autorização de Funcionamento X X
Contrato Social X X

Administradoras de Fundos de Investimentos deverão proceder os 
seguintes passos:
Acessar o Portal www.siru.com.br, entrar com o login e senha dispo-
nibilizado na área de “Acesso Restrito”;
Ao validar o acesso, será disponibilizada a tela para digitação das 
informações cadastrais necessárias e obrigatórias, que deverão ser 
preenchidas pela Instituição, a qual ficará responsável pelos dados 
informados;
Após o preenchimento das informações cadastrais, deverão ser ane-
xados, os documentos e formulários obrigatórios, nos respectivos 
campos de inserção;
Para o anexo “Termo de Análise de Instituição”, caso a Instituição não 
possua o modelo requisitado, quando do acesso ao sistema, abrirá uma 
tela com botão de opção para “baixar o modelo”, neste caso, clicando 
no botão, será baixado o modelo padrão do formulário, o qual, deverá 
ser totalmente preenchido, rubricado, assinado, scaneado e anexado 
no sistema, no próprio campo, no botão anexar;
Para o anexo “Termo de Análise de Análise do Fundo”, caso a Insti-
tuição não possua o modelo requisitado, quando do acesso ao sistema, 
abrirá uma tela com botão de opção para “baixar o modelo”, neste 
caso, clicando no botão, será baixado o modelo padrão do formulá-
rio, o qual, deverá ser totalmente preenchido, rubricado, assinado, 
scaneado e anexado no sistema, no próprio campo, no botão anexar;
Para o anexo “Termo de Análise de Instituição (Distribuidor) ”, caso 
a Instituição não possua o modelo requisitado, quando do acesso ao 
sistema, abrirá uma tela com botão de opção para “baixar o modelo”, 
neste caso, clicando no botão, será baixado o modelo padrão do for-
mulário, o qual, deverá ser totalmente preenchido, rubricado, assinado, 
scaneado e anexado no sistema, no próprio campo, no botão anexar;
Os campos de atestados para anexar deverão todos conter os seus 
respectivos documentos, caso tenha ausência de algum requisito 
de cadastro ou de anexos de documentos, o sistema não prossegue 
com o cadastramento, sendo que tem que ser sanado o vício para dar 
sequência ao credenciamento.
Quando acionado o botão “Salvar” o sistema verificará se todas as 
informações cadastrais foram incluídas e se todos os documentos 
foram armazenados conforme as opções selecionadas. Estando tudo 
OK, sem mensagens de inconsistências, estará finalizado o envio das 
informações para o sistema.

Ji-Paraná, 09 de Julho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

Município de Ji-Paraná – F.P.S. efetivará a revisão dos proventos 
de pensão, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
der o reajuste dos benefícios do R.G.P.S. (Art. 1° da Lei Federal nº 
10887/2004), e passará a custear o benefício a contar da data do óbito 
em 13 de agosto de 2017.

  Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 13 de agosto de 2017.

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 25 de junho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

PORTARIA Nº 017/FPS/PMJP/2018

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária 
por Idade em favor da servidora Sonia Maria Barroso”
  O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência 
Social de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Municipal Nº 1403/05 e suas alterações,

R E S O L V E:
  Art. 1º. Conceder o benefício de Aposenta-
doria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição em favor da 
servidora SONIA MARIA BARROSO, brasileira, casada, portadora 
do RG n° 340.568 SESDEC/RO, e inscrita no CPF n° 340.677.522-53, 
cadastro/matrícula n° 1159, no cargo de Agente de Limpeza Urbana, 
com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde – SEMUSA, admitida em 24/11/1987, estatutária 
a partir de 01/08/2005, com proventos integrais, calculados consi-
derando a média aritmética simples de 80% (oitenta por cento) das 
maiores remunerações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 
4-13719/2017 e por força do artigo 40, §§ 1º, inciso III, alínea 
“a”, c/c os artigos 3°, 5º e 8°, da Constituição Federal de 1988, 
redações dadas pelas EMC 41/03, e de conformidade com o que 
estabelece o artigo 31, §§1º e 2º, e artigos 56 e 57 da Lei Municipal 
Previdenciária n° 1.403, de 20/07/2005.
  Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do 
Município de Ji-Paraná – FPS efetivará a revisão dos proventos de 
aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Art. 1°, da Lei Federal nº 
10887/2004), e passará a custear a servidora a partir de julho de 2018.

  Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01º de julho de 2018.

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 03 de julho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

PORTARIA Nº 018/FPS/PMJP/2018

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária 
por Idade em favor da servidora Maria do Socorro Ramalho”

  O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência 
Social de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Municipal Nº 1403/05 e suas alterações,

R E S O L V E:

  Art. 1º. Conceder o benefício de Aposenta-
doria Voluntária por Idade em favor da servidora MARIA DO 
SOCORRO RAMALHO, brasileira, portadora do RG n° 1.494.909 
SSP/PR, e inscrita no CPF n° 457.482.509-00, cadastro/matrícula n° 

PORTARIA Nº 015/FPS/PMJP/2018

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Pensão Vitalícia ao senhor 
Lourival Teixeira Costa, em virtude do falecimento da ex-segurada 
(de cujus) Maria do Carmo da Silva da Costa”.

  O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência 
Social de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Municipal Nº 1403/05 e suas alterações,

R E S O L V E:

  Art. 1º. Conceder o benefício de Pensão Vitalí-
cia ao senhor LOURIVAL TEIXEIRA COSTA, brasileiro, portador 
do RG n° 414.469 SSP/RO, e inscrito no CPF de n° 283.773.704-04, 
na condição de esposo e dependente da ex-servidora ativa segurada 
(de cujus) MARIA DO CARMO DA SILVA DA COSTA, brasileira, 
portadora do RG nº 367.685 SSP/RO, inscrita no CPF nº 385.869.912-
87, cadastro/matrícula n° 3064, no cargo de Professora Licenciatura 
Plena – P-II – 40h, lotada na Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, estatutária, admitida em 01/02/1993, tendo em vista o que 
consta do Processo nº. 4-12543/2017 e que por força do Artigo 
40, § 7º, inciso II da CF/88, redações dadas pelas EMC 41/03 
e de conformidade com o que estabelecem o artigo 42, inciso II, § 
3° da Lei Municipal n° 1.403, de 20/07/2005.

  Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do 
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11806, no cargo de Professor Licenciatura Plena – P-II, com carga 
horária de 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED, admitida em 04/03/2002, estatutária a partir 
de 01/08/2005, com proventos proporcionais a 5933/10950 dias, 
equivalente a 54,183% do tempo exigido, calculados considerando 
a média aritmética simples de 80% (oitenta por cento) das maio-
res remunerações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 
4-4830/2018 e por força do Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea 
“b” da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº. 41/2003, c/c o artigo 32 da Lei 
Municipal Previdenciária nº. 1.403/2005 de 20 de Julho de 
2005.

  Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do 
Município de Ji-Paraná – FPS efetivará a revisão dos proventos de 
aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Art. 1°, da Lei Federal nº 
10887/2004), e passará a custear a servidora a partir de julho de 2018.

  Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01º de julho de 2018.

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 04 de julho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  

A Presidente Interina do Conselho Municipal de Previdência do Fundo de 

Previdência Social do Município de Ji-Paraná, Sra. Priscila Midiã Martins Nascimento, 

no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n. 9.474/GAB/PM/JP/2018, de 27 de 

junho de 2018, CONVOCA por intermédio do presente edital, todos os membros efetivos 

integrantes do CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, para reunião 

ordinária a ser realizada no dia 12 de julho de 2018, às 15h00min, em única chamada, 

na sede do Fundo de Previdência Social, sito na Rua Padre Adolfo Rhol, n. 888, Bairro 

Casa Preta, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

  

1. Eleição do Presidente do Conselho Municipal de Previdência 

  

Ji-Paraná, 10 de julho de 2018. 

 

 

 

 
 

EDITAL DE CONVOÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 030/SRP/CGM/2.018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/CPL/PMJP/18
PROCESSO: Nº 5416/2018 - FUNDAÇÃO CULTURAL.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto 
Federal n° 7892/13, Decretos Municipal n° 3522/14, 6933/2017 e 
7593/2017;

FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação sonorização, ilumi-
nação, palco e outros, para atender as necessidades da Fundação 
Cultural de Ji-Paraná, por um período de 12 (doze) meses. Edital de 
Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços n° 076/CPL/
PMJP/18,  fls. 33/55.

Empresa Detentora do Registro: LIMA & SILVA LTDA-ME, sob CNPJ 
n° 08.156.871/0001-00, situada na Av. Marechal Rondon, n° 222, Bairro 
Jardim Alvorada, CEP: 78.920-000 – Ouro Preto D’Oeste/RO (fone: 69 
99971-9712/ 99207-8692/ 3461-5752/99333-8623/ 99236-8747/ 3536-
1447). Neste Ato representado por sua Procuradora, a senhora Daiane Viei-
ra Pacífico, brasileira, divorciada, portadora do RG n.º 600.539 SSP/RO 
e inscrita no CPF/MF n.º 599.005.392-49, residente e domiciliada na Av. 
Capitão Silvio, 2358, bairro Grandes Áreas - Ariquemes/RO ( f l s .  245) , 
O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-ME, sob CNPJ n° 05.747.782/0001-40, 
situada na Rua Suruis, n° 145, Bairro Urupá, CEP: 78.900-186 - Ji-Paraná/
RO. (fone: 69 8402 0796). Neste Ato representado por seu Administrador, 
o senhor Obedes Pinto de Oliveira Junior, brasileiro,  portador do RG n.º 
514.153 SSP/RO e inscrito no CPF/MF n.º 558.574.692-87 ( f l s .  90 /92) 
e  WEST EVENTOS LTDA-ME, sob CNPJ n° 00.813.247/0001-27, 
situada na Rua Mamoré, 701, Distrito Industrial, CEP: 76.904-519 – Ji-
-Paraná/RO (fone 69 3421-7345/69 3423-3354/9 8494-0154/98492-0154, 
e-mail: msprojetos02@gmail.com) . Neste Ato representado por seu sócio 
proprietário, o senhor Weslei da Silva Ramos, solteiro, portador do RG n.º 
16.744.078 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 277.304.172-00 ( f l s .  120) .

Aos 11 (onze) dias  do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 

08:00 horas na sala da Controladoria Geral do Município 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. 14º, parágrafo único do Decreto nº 3522/14: Elias Caetano da Sil-
va, Controlador Geral Município, aprecia e determina a lavratura da 
presente Ata de Registro de Preços sob n. 030/SRP/CGM/2.018, tendo 
como licitante homologada e adjudicada às empresas acima quali-
ficadas, tendo os presentes acordado com a classificação, resolvem 
REGISTRAR OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS “SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E 
OUTROS”, conforme Termo de Referência , fls. 07/09; Cotação de 
preço, fls. 14/29; Aviso e  Edital de Licitação – Pregão Presencial 
para Registro de Preços n° 076/CPL/PMJP/18, fls. 32/55; Parecer 
Jurídico n° 784/PGM/PMJP/2018, fls. 57/61; Publicações, fls. 62/74; 
Credenciamento/proposta e habilitação das empresas, fls. 75/248; 
Resultado por fornecedor do Pregão Presencial n° 072/2018(SRP), 
fls. 250;  Ata de Realização do Pregão Presencial n° 076/2018(SRP) 
de 26/06/18, fls. 252/257; Parecer Jurídico n° 974/PGM/PMJP/2.018, 
fls. 259/263; Termo de Homologação e Adjudicação, fls. 264.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presa para prestação de serviços de locação sonorização, iluminação, 
palco e outros para atender as necessidades da Fundação Cultural de 
Ji-Paraná, por um período de 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 solicitações em processo administrativo devidamente identificado, 
e encaminhará, em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do 
Município, 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 
DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação 
do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, 
desde que:

Seja perfeitamente identificada 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 SOLICITAÇÕES:

3.1 - Ao receber as solicitações a Controladoria Geral do Município 
fará a liberação do pedido no Sistema COMPRAS;

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 fixos 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, devi-
damente dirigida e protocolada diretamente na Controladoria Geral 
do Município;

4.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justi-
ficada 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 eco-
nômico-financeiro inicialmente proposto.

4.2.2- A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir 
da data de publicação da deliberação no Diário Oficial 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 solici-
tada deverá ser instruída com justificativa 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 – Os serviços serão solicitados através de Requisição emitida 

pela Fundação Cultural, de acordo com o Termo de Referência fls. 
07/09 e Calendário de Eventos 2018, fls. 266.

5.1.2 – Os eventos poderão sofrer alterações de datas que imedia-
tamente será comunicado a empresa vencedora com antecedência;

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1 – Os serviços registrados serão recebidos pela Comissão de 
Recebimento, designada pela Fundação Cultural para conferir e 
certificar o recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, 
itens, do Decreto n. 6933/GAB/PMJP/2017;

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

6.3 - A aceitação definitiva 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 definitivo recebimento dos produtos, 
mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigí-
veis 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 
financeira.

8 – 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 justificativa aceita 
pela Unidade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o 
valor da parcela em atraso. A partir do 15º dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências 
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 especificações técnicas;
 
8.1.4 – Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não en-
trega integral do material ou entrega integral em desacordo com as 
especificações 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 esta-
belecidas 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 fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses 
faltantes para o termo final 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 
CONTRATANTE, 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 Oficial do Município.

10 - DA PUBLICAÇÃO:

10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 030/SRP/CGM/2.018, deverá 
ser publicada no Diário Oficial da 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:
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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 justificativa 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, de-
vidamente justificado.

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 
correspondência 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 DE-
TENTORA 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 Ad-
ministração, 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 justificadas pela 
Administração.

12.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita 
pessoalmente 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 
Oficial, 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° 3522/14; 

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 estabele-
cidas 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 firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em ig-
ualdade de condições.

14.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de 
Anuência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e 
condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhe-
cimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta 
Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis 
na página oficial do Município. 
14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações 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 “Termo 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 qualificadas.

    TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO
 DE FORNECIMENTO

LIMA & SILVA LTDA-ME, sob CNPJ n° 08.156.871/0001-00, si-
tuada na Av. Marechal Rondon, n° 222, Bairro Jardim Alvorada, CEP: 
78.920-000 – Ouro Preto D’Oeste/RO (fone: 69 99971-9712/ 99207-
8692/ 3461-5752/99333-8623/ 99236-8747/ 3536-1447). Neste Ato 
representado por sua Procuradora, a senhora Daiane Vieira Pacífico, 
brasileira, divorciada, portadora do RG n.º 600.539 SSP/RO e inscrita 
no CPF/MF n.º 599.005.392-49, residente e domiciliada na Av. Capitão 
Silvio, 2358, bairro Grandes Áreas - Ariquemes/RO ( f l s .  245) , firma 
o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE FOR-
NECIMENTO, visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação sonorização, iluminação, palco e outros, para atender 
a Fundação Cultural do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de 
sistema de REGISTRO DE PREÇOS devidamente homologado e pelo 
Vice-Presidente Senhor Marlon Filipe Kuibida Costa, fls. 264, segundo 
descrito no Temo de Referência de fls. 07/09, Edital de Licitação – Pregão 
Presencial para Registro de Preços n. 076/CPL/PMJP/18 e anexos de fls. 
32/55 do Processo Administrativo n° 5416/2018, disponível na página 
oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos 
na Ata de Registro de Preços n° 030/SRP/CGM/2018, independente de 

sua transcrição, ficando desde já ciente que os serviços serão solicitados 
com antecedência através de Requisições emitidas pela Fundação Cultural, 
após o recebimento da Nota de Empenho, conforme estabelecido em edital, 
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 11 de julho de 2018.

LIMA & SILVA LTDA-ME
CNPJ n° 08.156.871/0001-00

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO

O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-ME, sob CNPJ n° 05.747.782/0001-40, 
situada na Rua Suruis, n° 145, Bairro Urupá, CEP: 78.900-186 - Ji-Paraná/
RO. (fone: 69 8402 0796). Neste Ato representado por seu Administrador, 
o senhor Obedes Pinto de Oliveira Junior, brasileiro,  portador do RG 
n.º 514.153 SSP/RO e inscrito no CPF/MF n.º 558.574.692-87 ( f l s . 
90 /92) , firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPRO-
MISSODE FORNECIMENTO, visando à Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação sonorização, iluminação, palco e 
outros, para atender a Fundação Cultural do Município de Ji-Paraná/RO, 
sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS devidamente 
homologado e pelo Vice-Presidente Senhor Marlon Filipe Kuibida Costa, 
fls. 264, segundo descrito no Temo de Referência de fls. 07/09, Edital 
de Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços n. 076/CPL/
PMJP/18 e anexos de fls. 32/55 do Processo Administrativo n° 5416/2018, 
disponível na página oficial do Município, anuindo neste ato com todos 
os ajustes descritos na Ata de Registro de Preços n° 030/SRP/CGM/2018, 
independente de sua transcrição, ficando desde já ciente que os serviços 
serão solicitados com antecedência através de Requisições emitidas pela 
Fundação Cultural, após o recebimento da Nota de Empenho, conforme 
estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei 
Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 11 de julho de 2018.

O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
CNPJ n° 05.747.782/0001-40

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO 
DE FORNECIMENTO

WEST EVENTOS LTDA-ME, sob CNPJ n° 00.813.247/0001-27, 
situada na Rua Mamoré, 701, Distrito Industrial, CEP: 76.904-519 – Ji-
-Paraná/RO (fone 69 3421-7345/69 3423-3354/9 8494-0154/98492-0154, 
e-mail: msprojetos02@gmail.com) . Neste Ato representado por seu sócio 
proprietário, o senhor Weslei da Silva Ramos, solteiro, portador do RG n.º 
16.744.078 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.º 277.304.172-00 ( f l s .  120) , 
firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSODE 
FORNECIMENTO, visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação sonorização, iluminação, palco e outros, para atender 
a Fundação Cultural do Município de Ji-Paraná/RO, sob o regime de 
sistema de REGISTRO DE PREÇOS devidamente homologado e pelo 
Vice-Presidente Senhor Marlon Filipe Kuibida Costa, fls. 264, segundo 
descrito no Temo de Referência de fls. 07/09, Edital de Licitação – Pregão 
Presencial para Registro de Preços n. 076/CPL/PMJP/18 e anexos de fls. 
32/55 do Processo Administrativo n° 5416/2018, disponível na página 
oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na 
Ata de Registro de Preços n° 030/SRP/CGM/2018, independente de sua 
transcrição, ficando desde já ciente que os serviços serão solicitados com 
antecedência através de Requisições emitidas pela Fundação Cultural, após 
o recebimento da Nota de Empenho, conforme estabelecido em edital, 
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 11 de julho de 2018.

WEST EVENTOS LTDA-ME
CNPJ n° 00.813.247/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25CNPJ :

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000123/18 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 76
Nº Controle Ata : 030/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestaçâo de serviços de locação e sonorizaçâo, iluminaçâo, palco e outros. 
Proc. Administrativo : 5416-2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/07/2019
4277Fornecedor / Proponente : O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-

Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

1 055.001.863 01.615,00 24.225,00SÇ 15 15 24.225,000SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 5 MIL WATTS:
SERVIÇOS

 Contendo: 
02-Caixas de grave 
02-Caixas de médio(sistema flay-line array)  ( 02 autos falantes cada) 
04-Monitores 
14-Microfones (sendo 2 sem fio,07 Sm 57,05 Sm 58) 
10-Pedestais para microfones 
01- Kit para microfones p/ bateria com 07 peças 
02-Equalizadores 31 Bandas  
01-Crossover Digital 
01-Rack de fones 08 vias 
08-Fones profissionais 
01-Mesa de som 32 canais digital (com no mínimo 14 auxiliares) 
07-Direct Box 
01-Cubo p/Guitarra 
01-Cubo p/ Contra Baixo, sistema Rack com 04 alto falantes médio e 02 alto falantes para grave 800 w 

Equipe Técnica: 
01-Técnico de som 
01-Roadie ( assistente de palco) 

Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado  pela 
organização do evento. 

2 055.001.864 03.890,00 38.900,00SÇ 10 10 38.900,000SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EXTERNA DE 20 MIL 
WATTS:
SERVIÇOS

Contendo: 
08-Caixas de médio (sistema Fly Line Array) com 02 alto falantes e 01 drive  
08-Caixas de grave 
01-Mult cabo 38 vias
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000123/18 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 76
Nº Controle Ata : 030/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestaçâo de serviços de locação e sonorizaçâo, iluminaçâo, palco e outros. 
Proc. Administrativo : 5416-2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/07/2019
4277Fornecedor / Proponente : O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-

Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

02-Caixas de médio 
02 Caixas de grave 
02-Retornos spot de chão  
01-Cubo (Rack p/Contra Baixo 800watts) 
01-Cubo  p/ guitarra 02 auto falantes mínimo 100watts 
02-Racks de fone 8 vias cada 
12-Fones de ouvido profissionais 
12-Pedestais 
07-Garras 
08-Microfones Sm 58,07 Sm 57,02 sem fio 
02-Mesa de som digital 32 canais (minimo 14 auxiliares) 
02-Crossover digital 
03- Equalizador 31 Bandas  
02- Tecnicos de som profissionais 
02-Roadie (assistente de palco) 

Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado  pela 
organização do evento. 

3 055.001.914 02.055,00 30.825,00SÇ 15 15 30.825,000ILUMINAÇÃO PARA EVENTO INTERNO  (5MIL WATTS):
SERVIÇOS

Contendo:  
12- Canhões de Led  3 watts 
06-Moving bean 200  
01-Máquina de fumaça 2.500watts 
08-Canhões pares 1.000 watts 
01-Mesa e Rack digital de iluminação com 48 canais 
02 -Traves Box Truss padrão 30 em alumínio medindo 4 mts de altura por 8 mts de comprimento 
01-Técnico de Iluminação 

Obs: Os equipamentos de iluminação deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento  e horário estipulado pela
organização do evento 

5 055.001.865 03.779,00 37.790,00SÇ 10 10 37.790,000SERVIÇO ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE PALCO:
SERVIÇOS

Especificação 
Palco desmontável medindo no mínimo 10 x 7 metros (10 metros de frente por 7 metros de fundo) 
-Altura mínima 1,5 metros 
-Em aço Galvanizado 
-Escada piso anti-derrapante 
-Tablado em compensado naval 20mm 
-Lona Antichamas 
-Registrado no CREA e corpo de bombeiro 
-Cobertura em estrutura Box Truss (treliças) em alumínio padrão 30 
- Encarpetado

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000123/18 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 76
Nº Controle Ata : 030/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestaçâo de serviços de locação e sonorizaçâo, iluminaçâo, palco e outros. 
Proc. Administrativo : 5416-2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/07/2019
4277Fornecedor / Proponente : O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-

Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

Obs: O Palco deverá estar montado e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado  pela organização do evento.
6 055.002.563 01.419,00 9.933,00SÇ 7 7 9.933,000LOCAÇÃO DE PALCO (TABLADO):

SERVIÇOS
Palco (Tablado) sem cobertura, em estrutura de ferro ou alumínio, medindo no mínimo 8x6 metros, elevação mínima de 50cm de altura, 
com compensado naval folhas de no mínimo 20mm.

Total Registro de Preços (Inicial) : 141.673,00 Saldo Total: 141.673,00

6810Fornecedor / Proponente : WEST EVENTOS LTDA-
Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-

Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total
Marca

Qtde. Ped.
Motivo

Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

7 055.002.564 02.240,00 11.200,00SÇ 5 5 11.200,000LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED:
SERVIÇOS

Especificação:  
Dot Pitch – 6mm 
Brilho ajustável – 1200nits 
Led – SMD 3528 
Ângulo de Visualização – Horizontal 140º / Vertical 100º 
Dimensões de Gabinete – 480 x 480 mm 
Peso do Gabinete – 43 kg 
Scan Mode - 1/8 
Índice de proteção (IP) – 65 / 54 
Gride de sustentação (treliças) em alumínio padrão 30, medindo no mínimo 4,5 mts de largura por 3,5 mts de altura.

Total Registro de Preços (Inicial) : 11.200,00 Saldo Total: 11.200,00

95191Fornecedor / Proponente : LIMA & SILVA LTDA-

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000123/18 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 76
Nº Controle Ata : 030/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestaçâo de serviços de locação e sonorizaçâo, iluminaçâo, palco e outros. 
Proc. Administrativo : 5416-2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/07/2019
95191Fornecedor / Proponente : LIMA & SILVA LTDA-

Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

4 055.001.915 02.660,00 31.920,00SÇ 12 12 31.920,000ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EXTERNO (20 MIL WATTS):
SERVIÇOS

Contendo: 
12-Moving bean 200 
20-Canhões Led 3 watts 
08-Canhões pares 1.000 watts cada 
01-Máquina de fumaça 1.500 watts 
02-Mini bruts 
01-Técnico de Iluminação 

Obs: Os equipamentos de iluminação deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado  pela
organização do evento.

8 055.002.566 01.970,00 9.850,00SÇ 5 5 9.850,000LOCAÇÃO DE COBERTURA PARA PALCO:
SERVIÇOS

Especificação:  
cobertura para palco (sem tablado), cobertura em alumínio estrutura Box truss padrão 30, medindo no mínimo 8x6 metros, com lona vinilica 
anti chamas, elevação com talhas. manuais, abertura mínima 4 metros.                                      

Total Registro de Preços (Inicial) : 41.770,00 Saldo Total: 41.770,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 194.643,00 194.643,00Saldo Total: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25CNPJ :

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000123/18 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 76
Nº Controle Ata : 030/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestaçâo de serviços de locação e sonorizaçâo, iluminaçâo, palco e outros. 
Proc. Administrativo : 5416-2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/07/2019
4277Fornecedor / Proponente : O. P. DE OLIVEIRA JUNIOR-

Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

1 055.001.863 01.615,00 24.225,00SÇ 15 15 24.225,000SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 5 MIL WATTS:
SERVIÇOS

 Contendo: 
02-Caixas de grave 
02-Caixas de médio(sistema flay-line array)  ( 02 autos falantes cada) 
04-Monitores 
14-Microfones (sendo 2 sem fio,07 Sm 57,05 Sm 58) 
10-Pedestais para microfones 
01- Kit para microfones p/ bateria com 07 peças 
02-Equalizadores 31 Bandas  
01-Crossover Digital 
01-Rack de fones 08 vias 
08-Fones profissionais 
01-Mesa de som 32 canais digital (com no mínimo 14 auxiliares) 
07-Direct Box 
01-Cubo p/Guitarra 
01-Cubo p/ Contra Baixo, sistema Rack com 04 alto falantes médio e 02 alto falantes para grave 800 w 

Equipe Técnica: 
01-Técnico de som 
01-Roadie ( assistente de palco) 

Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado  pela 
organização do evento. 

2 055.001.864 03.890,00 38.900,00SÇ 10 10 38.900,000SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EXTERNA DE 20 MIL 
WATTS:
SERVIÇOS

Contendo: 
08-Caixas de médio (sistema Fly Line Array) com 02 alto falantes e 01 drive  
08-Caixas de grave 
01-Mult cabo 38 vias
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000123/18 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade Licit. : 76
Nº Controle Ata : 030/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestaçâo de serviços de locação e sonorizaçâo, iluminaçâo, palco e outros. 
Proc. Administrativo : 5416-2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/07/2019
95191Fornecedor / Proponente : LIMA & SILVA LTDA-

Centro de Custo : 255 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA-
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

4 055.001.915 02.660,00 31.920,00SÇ 12 12 31.920,000ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EXTERNO (20 MIL WATTS):
SERVIÇOS

Contendo: 
12-Moving bean 200 
20-Canhões Led 3 watts 
08-Canhões pares 1.000 watts cada 
01-Máquina de fumaça 1.500 watts 
02-Mini bruts 
01-Técnico de Iluminação 

Obs: Os equipamentos de iluminação deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado  pela
organização do evento.

8 055.002.566 01.970,00 9.850,00SÇ 5 5 9.850,000LOCAÇÃO DE COBERTURA PARA PALCO:
SERVIÇOS

Especificação:  
cobertura para palco (sem tablado), cobertura em alumínio estrutura Box truss padrão 30, medindo no mínimo 8x6 metros, com lona vinilica 
anti chamas, elevação com talhas. manuais, abertura mínima 4 metros.                                      

Total Registro de Preços (Inicial) : 41.770,00 Saldo Total: 41.770,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 194.643,00 194.643,00Saldo Total: 

 


