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pORtaRIaS

ReSOlve:

                                ART. 1º – Fica nomeado o Engenheiro Civil  dURval 
BaRtOlOMeU tRIgUeIRO MendeS jÚnIOR para acompanhar, 
fiscalizar e receber os serviços de engenharia     Civil e   edSOn ceSaRIO 
de lIMa para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia 
elétrica,    pertinente à  executar obra de  construção do centro  Munici-
pal de educação Infantil professora camila lopes vague , tendo como 
objeto do presente  instrumento  celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Ji-Paraná e a empresa nORte edIFIcaçÕeS e eMpReendIMen-
tOS eIRelI, em decorrência do  Processo Administrativo nº 1-2226/2016 
(SEMPLAN/SEMED), oriundo do   TERMO DE COMPROMISSO Nº. 
PAC2 11124/2014-FNDE do Contrato nº 32/PGM/PMJP/2016.

ART. 2º - Os servidores nomeados deverão  acompanharem a execução 
da referida obra, apresentar planilhas, certificar notas, emitir pareceres e 
comunicar, a qualquer tempo, o secretário municipal de planejamento as 
situações que reclamarem medidas urgentes.

ART 3º - A função exercida pelos servidores 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, 30 de Junho de 2016. 

pedro cabeça Sobrinho
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

pORtaRIa nº 029/gaB/Seplan/2016

Nomeia servidor público para acompanhar, fiscalizar e receber os servi-
ços de execução da obra ”para executar obra de construção  do Centro 
Municipal de Educação Infantil  Professora Maria Esmeralda Ayres,” 
processo nº 1-2225/2016 (SEMPLAN/SEMED).

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, fiscalizar e receber os serviços de enge-
nharia    pertinente à  executar obra de   construção  do Centro Municipal 
de Educação Infantil  Professora Maria Esmeralda Ayres, , tendo como 
objeto do presente  instrumento  celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Ji-Paraná e a empresa  FUHRMANN & CIA LTDA - EPP. em decorrência 
do  Processo Administrativo nº 1-2225/16 (SEMPLAN/SEMED). oriundo 
do   TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 11124/2014 – FNDE,  contrato 
nº 031/PGM/PMJP/2016.

ART. 2º - O servidor nomeado deverá acompanhar a execução da referida 
obra, apresentar planilhas, certificar notas, emitir pareceres e comunicar, a 
qualquer tempo, o secretário municipal de planejamento as situações que 
reclamarem medidas urgentes.
ART 3º - A função exercida 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, 30 de Junho de 2016. 

pedro cabeça Sobrinho
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

pORtaRIa nº   030/gaB/Seplan/2016

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento. 

pedRO SOBRInhO caBeça, Secretário Municipal de Planejamento, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

ReSOlve:

                                   ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a 
Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo 
interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à execução  da 

obra de  construção  do Centro Municipal de Educação Infantil  Professora 
Maria Esmeralda Ayres, objeto do processo administrativo licitatório 
nº 1-1-2225/2016 (SEMPLAN/SEMED) , oriundo do TERMO DE 
COMPROMISSO Nº PAC2 11124/2014 – FNDE do contrato 031/PGM/
PMJP/2016,

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual 
administrativo será composta pelas seguintes servidoras, sob a presidência 
da primeira:

VIVIANE SIMONELLI FARIA – Assessora Executiva da Administração
ÉLIDA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA – Agente Administrativa

ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções:

I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar 
aos autos os documentos pertinentes ao boletim de medição a Comissão para 
Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir 
a ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar 
da empresa executora os documentos pertinentes à medição apresentada e 
instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/
GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV;

II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos 
autos de processo, caso forem de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Planejamento;

III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de n. 31/PGM/PMJP/2016 
e adotar as medidas administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor 
competente para promover o aditivo, caso haja necessidade; 

IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publica-
ções das portarias, ordens de serviços, paralisações e reinício da obra, etc., 
expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município. 

ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão:

I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, 
SIGAP-OBRAS, SISMEC, SICONV e outros, bem como providenciar o 
saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento;

II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão 
Especial de Acompanhamento e Fiscalização;

  Ji-Paraná, 30 de Junho   de 2016.    

pedRO caBeça SOBRInhO
Secretário Municipal de Planejamento

Dec. nº 4276/GAB/PMJP/2015

pORtaRIa

nº: 08/2016-pR/aMt.

Walter Arnaldo Pereira Leitão, Presidente da Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes de Ji-Paraná – AMT, no uso das atribuições legais 
conferidas pelo Decreto nº 5573/GAB/PMJP/2015, e anexo I, alínea 1.3.10 
da Lei Municipal nº 2900/2015;
Considerando o evento de grande porte denominado EXPOJIPA, o qual se 
realizará entre os dias 09 a 17 de julho do corrente ano em nossa cidade;
Considerando as disposições contidas na lei municipal 2.900/2015, em 
especial seu art. 4º e incisos, que impõe a esta Autarquia a obrigação do 
controle e segurança do trânsito;
Considerando ainda, o reduzido número de agentes de trânsito que esta 
Autarquia dispõe para realização desta incumbência legal e
Considerando as disposições legais contidas na lei municipal 1405/2005 (Es-
tatuto dos servidores públicos Municipais), em especial seus artigos 69 e 70;
    ReSOlve:

Art. 1º. – Autorizar que os agentes de trânsito desta Autarquia laborem em 
horário extraordinário, durante a realização do evento citado acima, obede-
cendo rigorosamente a escala de trabalho especialmente para este período.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-
se as disposições em contrário.

           Ji-Paraná-RO, 07 de julho de 2016.

Walter arnado pereira leitão
Presidente da AMT

Dec. nº. 5573/GAB/PMJP/15.

pORtaRIa nº   023/gaB/Seplan/2016

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento. 

pedRO SOBRInhO caBeça, Secretário Municipal de Planejamento, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

ReSOlve:
                                    ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor 
a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo 
interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à execução  da 
obra de    Construção do Centro  Municipal de Educação Infantil Professora 
Camila Lopes Vague, objeto do processo administrativo licitatório nº 
1- 2226/2016, (SEMPLAN/SEMED), oriundo do  TERMO DE COM-
PROMISSO Nº. PAC2 11124/2014-FNDE
,
ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual 
administrativo será composta pelas seguintes servidoras, sob a presidência 
da primeira:

VIVIANE SIMONELLI FARIA – Assessora Executiva da Administração
ÉLIDA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA – Agente Administrativa

ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções:

I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar 
aos autos os documentos pertinentes ao boletim de medição a Comissão para 
Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir 
a ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar 
da empresa executora os documentos pertinentes à medição apresentada e 
instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/
GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV;

II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos 
autos de processo, caso forem de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Planejamento;
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de n. 32/PGM/PMJP/2016 
e adotar as medidas administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor 
competente para promover o aditivo, caso haja necessidade; 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publica-
ções das portarias, ordens de serviços, paralisações e reinício da obra, etc., 
expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município. 

ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão:
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, 
SIGAP-OBRAS, SISMEC, SICONV e outros, bem como providenciar o 
saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento;

II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão 
Especial de Acompanhamento e Fiscalização;

  Ji-Paraná, 30 de Junho   de 2016.    

 pedRO caBeça SOBRInhO
Secretário Municipal de Planejamento

Dec. nº 4276/GAB/PMJP/2015

pORtaRIa nº 024/gaB/Seplan/2016

Nomeia servidor público para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços 
de execução da obra ”para executar obra de construção do centro  Mu-
nicipal de educação Infantil professora camila lopes vague,” processo 
nº 1-2226/2016, (SEMPLAN/SEMED).
pedRO caBeça SOBRInhO, Secretário Municipal de Planejamento,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
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avISOS de lIcItaçãO

avISO de lIcItaçãO
pRegãO pReSencIal n. 062/cpl/pMjp/RO/16

pROceSSO adMInIStRatIvO n.7138/16/SeMed
a prefeitura Municipal de ji-paraná, por intermédio da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará na forma do disposto na Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 
2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal 
n. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Com-
plementar n. 123/06, lIcItaçãO, na modalidade pRegãO, na forma 
pReSencIal, do tipo MenOR pReçO pOR lOte, cujo objeto é 
contratação de empresa para serviços de arbitragem esportiva para 
vIII jeaR - jogos escolares da Área Rural, para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de educação. Valor Estimado: R$ 15.430,26 
(quinze mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e seis centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de Abertura: 20 de julho de 2016, às 
11:00 horas, (horário de Brasília-dF). Local: Sala da CPL, no edifício 
sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do 
Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 07 de julho de 2016.

jackson junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

avISO de lIcItaçãO
pRegãO pReSencIal n. 063/cpl/pMjp/RO/16

pROceSSO adMInIStRatIvO n.7887/16/SeMed
a prefeitura Municipal de ji-paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará na forma do disposto na Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, da 
Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 
de junho de 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, 
lIcItaçãO, na modalidade pRegãO, na forma pReSencIal, do 
tipo MenOR pReçO pOR IteM, cujo objeto é aquisição de material 
de consumo (material de construção) com entrega na Zona Rural do 
Município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
educação. Valor Estimado: R$ 19.024,41 (dezenove mil e vinte e quatro 
reais e quarenta e um centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
Abertura: 21 de julho de 2016, às 09:00 horas, (horário de Brasília-dF). 
Local: Sala da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta 
Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet (www.compras-
net.gov.br), poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 07 de julho de 2016.

jackson junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

avISO de lIcItaçãO
pRegãO pReSencIal n. 064/cpl/pMjp/RO/16

pROceSSOS adMInIStRatIvOS n.10712-10713/15/SeMaS
a prefeitura Municipal de ji-paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará na forma do disposto na Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, 
da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 
de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar 
n. 123/06, lIcItaçãO, na modalidade pRegãO, na forma pReSen-
cIal, do tipo MenOR pReçO pOR IteM, cujo objeto é aquisição 
de material de consumo e permanente (antena, tubo suporte, cabo de 
rede, conector e switch), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social. Valor Estimado: R$ 17.942,42 (dezessete 

avISO de lIcItaçãO
pRegãO pReSencIal n. 061/cpl/pMjp/RO/16

pROceSSO adMInIStRatIvO n.7511/16/SeMOSp
a prefeitura Municipal de ji-paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará na forma do disposto na Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, 
da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 
de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar 
n. 123/06, lIcItaçãO, na modalidade pRegãO, na forma pReSen-
cIal, do tipo MenOR pReçO pOR lOte, cujo objeto é contratação 
de empresa para manutenção de equipamento (pá carregadeira Fiatallis 
FR 140), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços públicos. Valor Estimado: R$ 27.856,68 (vinte e sete 
mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e oito centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de Abertura: 20 de julho de 2016, às 
09:00 horas, (horário de Brasília-dF). Local: Sala da CPL, no edifício 
sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do 
Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 07 de julho de 2016.

jackson junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

ORdeM de SeRvIçO
ORdeM de SeRvIçO nº 007/gaB/Seplan/2016

Determina à Empresa NORTE EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS 
EIRELI, a execução da obra  “Construção do Centro Municipal de Edu-
cação Infantil Camila Lopes vague” -  processo nº 1-2226/2016 

pedRO caBeça SOBRInhO, Secretário Municipal de Planejamento 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando que a NORTE EDIFICAÇÕES E EMPREEDIMENTOS 
EIRELI, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade 
Concorrência   nº 008/16/cpl/pMjp/RO do tipo menor preço global, 
referente o Processo Administrativo nº 1-2226/2016, oriundo do  teRMO 
de cOMpROMISSO pac 2 nº 11124/2014 - Fnde.

deteRMIna:

I – O início da execução dos serviços  “Construção do Centro Municipal 
de Educação Infantil Camila Lopes vague” processo nº1-2226/2016  , 

mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de Abertura: 21 de julho de 2016, às 
11:00 horas, (horário de Brasília-dF). Local: Sala da CPL, no edifício 
sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do 
Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 07 de julho de 2016.

jackson junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

avISO de lIcItaçãO
pRegãO pReSencIal paRa RegIStRO de pReçOS

n. 065/cpl/pMjp/16
pROceSSO adMInIStRatIvO n. 3434/16/SeMad

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, 
da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 
de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar 
n. 123/06, lIcItaçãO, na modalidade pRegãO, na forma pReSen-
cIal, para RegIStRO de pReçOS, do tipo MenOR pReçO pOR 
IteM, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aqui-
sição de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13kg e cargas 
em cilindros p45kg, mediante sistema de troca de cilindros e botijões, 
a serem entregues nas Unidades administrativas da prefeitura Muni-
cipal de ji-paraná/RO, para atender as necessidades da administração 
Municipal. Valor Estimado: R$ 243.402,00 (duzentos e quarenta e três 
mil, quatrocentos e dois reais), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
Abertura: 25 de julho de 2016, às 09:00 horas, (horário de Brasília-dF). 
Local: Sala da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta 
Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet (www.compras-
net.gov.br), poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 07 de julho de 2016.

jackson junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13
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oriundo do  teRMO de cOMpROMISSO pac 2 nº 11124/2014 
-Fnde e  Contrato nº 032/pgM/pMjp/2016.

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

Ji-Paraná – RO, 30 de Junho   de 2016.  

jesualdo pires
Prefeito de Ji-Paraná

pedro cabeça Sobrinho
Secretário Municipal  de Planejamento 

Dec. nº  4276/GAB/PMJP/2015

teMO de hOMOlOgaçãO ageRjI

lIcença de InStalaçãO

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que re-
quereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
em 05/07/2016, a Renovação da Licença de Instalação, para a atividade de 
Construção de Creche Pró-Infância Vera Lúcia de Oliveira, a se localizar 
no Avenida Aracajú, quadra 05-A, Bairro Jorge Teixeira, nesta cidade.

Ji-Paraná/RO, 05 de julho de 2016

jeSUaldO pIReS FeRReIRa jUnIOR
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que re-
quereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
em 06/07/2016, a Licença Municipal de Instalação, para a atividade de 
Pavimentação da Rua Tenente Brasil

Ji-Paraná/RO, 06 de julho de 2016.

jeSUaldO pIReS FeRReIRa jUnIOR
Prefeito Municipal

RenOvaçãO da lIcença de InStalaçãO

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que re-
quereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
em 05/07/2016, a Renovação da Licença de Instalação, para a atividade de 
Construção de Creche Pró-Infância  Profª Marcilene Ferreira de Almeida, 
a se localizar no Park Amazonas, nesta cidade.

Ji-Paraná/RO, 05 de julho de 2016

jeSUaldO pIReS FeRReIRa jUnIOR
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que re-
quereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
em 06/07/2015, a Licença Municipal de Instalação, para a atividade de 
Construção de Praça com Pista de Caminhada a se localizar à Rua Jundiaí, 
Quadra 62; Bairro: JK, nesta cidade.

Ji-Paraná/RO, 06 de julho de 2016

jeSUaldO pIReS FeRReIRa jUnIOR
Prefeito Municipal

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que re-
quereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
a expedição da Licença Municipal de Instalação, para obra Revitalização 
Urbana (2ª etapa Av. Brasil) que irá atender os bairros Vila Jotão e Nova 
Brasília, nesta cidade.

Ji-Paraná/RO, 06 de julho de 2016

jeSUaldO pIReS FeRReIRa jUnIOR
Prefeito Municipal

ORdeM de SeRvIçO

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

 avenida 2 de abril, 1701, Bairro Urupá – ji-paraná/RO 
 cnpj: 04 092.672/0001-25 

 

00 

JI-PARANÁ/RO 

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

 

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: 
comércio de gêneros alimentícios Moreira eIRelI- epp (comercial vitória) 

ENDEREÇO: 
avenida transcontinental, nº 5241, Bairro Santiago. 
 

CEP: 
76.901-201 

CNPJ/CPF: 
05.679.105/0001-32 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000000063525 

 
ATIVIDADE: 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– minimercados, mercearias e armazéns. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 15 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-14216/2015 
 
deteRMInaçÕeS: 
 
1. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 298/2016, de 15 de junho de 2016; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Ambiental Simplificada de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7.903/97; 
4. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
5. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6. O não cumprimento da condicionante e das determinações implicará em sanções previstas na legislação 

ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença aMBIental SIMplIFIcada nº 011/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 15/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

 avenida 2 de abril, 1701, Bairro Urupá – ji-paraná/RO 
 cnpj: 04 092.672/0001-25 

 

00 

JI-PARANÁ/RO 

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

 

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: 
Inviseg Rondonia Segurança ltda - epp 

ENDEREÇO: 
Rua amazonas, nº 347, Bairro vila jotão. 
 

CEP: 
76.908-298 

CNPJ/CPF: 
10.226.121/0001-00 

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

 
ATIVIDADE: 
atividades de vigilância e segurança privada. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 16 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-14904/2015 
 
deteRMInaçÕeS: 
 
1. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 301/2016, de 16 de junho de 2016; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Ambiental Simplificada de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7.903/97; 
4. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
5. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6. O não cumprimento da condicionante e das determinações implicará em sanções previstas na legislação 

ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença aMBIental SIMplIFIcada nº 012/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 16/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

 avenida 2 de abril, 1701, Bairro Urupá – ji-paraná/RO 
 cnpj: 04 092.672/0001-25 

 

00 

JI-PARANÁ/RO 

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

 

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA: 
Mario Roberto de lacerda 23811773291 (Borracharia neves) 

ENDEREÇO: 
Rua josé Sarney, nº 1650, Bairro jardim presidencial. 
 

CEP: 
76.901-084 

CNPJ/CPF: 
24.143.211/0001-41 

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

 
ATIVIDADE: 
Serviços de borracharia para veículos automotores. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 21 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-5737/2016 
 

cOndIcIOnante: 
 

1. Apresentar juntamente com o requerimento de renovação desta licença os comprovantes/certificados de 
entrega dos pneus inservíveis emitidos durante a vigência desta licença. 

 
deteRMInaçÕeS: 
 

1. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 313/2016, de 21 de junho de 2016; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Ambiental Simplificada de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7.903/97; 
4. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
5. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6. O não cumprimento da condicionante e das determinações implicará em sanções previstas na legislação 

ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença aMBIental SIMplIFIcada nº 013/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 21/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 
 



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 23494 - Ji-Paraná (RO), 8 de julho de 2016

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

JI-PARANÁ/RO 

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: geraldo tomaz de paula 
 

ENDEREÇO: linha 94, lote – 49, gleba – 48, Setor Riachuelo, Zona Rural 

 CEP: 
76.900-000 

CPF: 
566.667.992-91 
 

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

ATIVIDADE: cultivo de peixes em 04 (quatro) viveiros escavados, e uma represa, com lâmina 
d’água total de 13.026 m² (1,1326 ha) das espécies regionais, com ênfase no tambaqui (Colossoma 
macropomum) e pirarucú (Arapaima gigas), com volume de 23.446,8 m³. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 08 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

   pROceSSO nº 2-2356/2016 
deteRMInaçÕeS:  
                                                                                                      
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto 

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

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

Piscicultura nº 3.437, de 09 de setembro de 2014; 
5. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 
6. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 289/2016, de 08 de junho de 2016; 
7. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 026/2016/SeMeIa/pM/jp 

 

vencIMentO: 08/06/2017 

Município: 
ji-paraná/RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 
ATIVIDADE:  
construção da e.M.e.F antonio Ferreira de Souza Filho – 06 salas de aula – Fnde, 
localizada na av. projetada 10, Quadra 45, lote 01, Bairro Residencial copas verdes. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 19 de maio de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 1-10250/2014 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

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

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 254/2016, de 19 de maio de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 027/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 19/05/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Rua almirante Barroso, n° 1548, Bairro centro. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-970 
  

CNPJ: 
07.936.712/0001-66 
 

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

 
ATIVIDADE:  
Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; 
Serviço de tomografia; Serviço de radioterapia. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 20 de maio de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-16457/2015 
 

deteRMInaçÕeS:   
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

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

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

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

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

5. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 257/2016, de 20 de maio de 2016; 
6. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 028/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 23/05/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
centro de diagnóstico por Imagem do hcR ltda - epp 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Rodovia RO-135, lote 08, Secção g, S/n, gleba pyrineos 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-970 
  

CNPJ: 
18.845.223/0001-15 
 

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

 ATIVIDADES:  
construtora e usina de concreto – Serviços especializados para construção não 
especificados anteriormente. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 24 de maio de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-2673/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em 

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 264/2016, de 24 de maio de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

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

6. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 029/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 24/05/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
gilio construtora e concretagem eireli - epp 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida Uruguai, lote 05, Quadra 16, Bairro jardim das Seringueiras 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.913-514 
  

CNPJ: 
16.587.135/0001-35 
 

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

 ATIVIDADES:  
estação de Radio Base de telefonia móvel. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 02 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-3827/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

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

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

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

5. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 273/2016, de 02 de junho de 2016; 
6. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

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

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 030/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 02/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
SBa torres Brasil ltda. 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Avenida Edson Lima do Nascimento, Seção “C”, Gleba Pyreneus, Lote 115-c. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.912-100 
  

CNPJ: 
07.259.409/0001-76 
 

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

 ATIVIDADES:  
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 06 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-10180/2013 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em 

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 277/2016, de 06 de junho de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

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

6. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 031/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 06/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
campilar da amazônia Indústria e comércio de alimentos ltda 
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         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida transcontinental, nº 4243, Bairro Santiago 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.901-169 
  

CNPJ: 
04.756.301/0003-62 
 

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

 ATIVIDADES:  
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– supermercados (ampliação do empreendimento em 935,78 m²). 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 15 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-11377/2013 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em 

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 300/2016, de 16 de junho de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

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

6. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 032/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 15/12/2016 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Supermercado tai ltda – Me 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida Faquar, nº 2986, curvo 3, 4º andar – palácio Rio Madeira, Bairro pedrinhas 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.801-470 
  

CNPJ: 
04.285.920/0001-54 
 

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

 ATIVIDADES:  
pavimentação asfáltica e ponte de concreto sobre o Rio Machado do anel viário de ji-
paraná, com 13,59 Km de extensão, no município de ji-paraná – RO. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 17 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-7438/2016 
 

deteRMInaçÕeS:   
 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 
apresentados; 

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

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

4. Todo material proveniente da atividade deverá ser recolhido para um local adequado, não deixando a 
possibilidade para que o mesmo venha a ser erodido e carreado para os igarapés e rios; 

5. Esta licença não autoriza a intervenção ou supressão em Área de Preservação Permanente (APP), quando 
for o caso, a autorização para intervenção ou supressão de vegetação deverá ser emitida pelo órgão 
competente; 

6. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 308/2016, de 17 de junho de 2016; 
7. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

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

8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 033/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 17/06/2017 

MUNICÍPIO: 
porto velho/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
departamento de estradas de Rodagem e transportes do estado de Rondônia – deR-RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
linha 02, estrada do Balneário, post 01, anel viário, Zona Rural. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-970 
  

CNPJ: 
21.921.950/0001-29 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
004271696 

 ATIVIDADES:  
construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande 
porte 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 20 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-1440/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 311/2016, de 20 de junho de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

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

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 034/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 20/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
FFhtM Indústria e comércio eIRelI-Me 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida transcontinental, n° 4554 a, Bairro jardim Flórida 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.914-650 
  

CNPJ: 
20.353.719/0001-13 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000004093551 

 ATIVIDADES:  
comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 28 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-6943/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer 

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 342/2016, de 28 de junho de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

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

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 035/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 28/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
hygie Systems produtos Químicos e higienização profissional ltda Me. 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida das Seringueiras, nº 1201, Bairro cafezinho 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.913-112 
  

CNPJ: 
04.082.624/0029-57 
 

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

 ATIVIDADES:  
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– supermercados; aluguel de imóveis próprios; gestão e administração da propriedade 
imobiliária; Restaurantes e similares. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 29 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-5434/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
2. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em 

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

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

4. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 335/2016, de 29 de junho de 2016; 
5. O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

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

6. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
7. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO nº 036/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 29/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Irmãos gonçalves comércio e Indústria ltda 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida Faquar, nº 2986, curvo 3, 4º andar – palácio Rio Madeira, Bairro pedrinhas 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.801-470 
  

CNPJ: 
04.285.920/0001-54 
 

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

 ATIVIDADES:  
construção da praça do Beira Rio cultural, localizada entre as Ruas ten. antônio joão e 
joão vieira e o Rio Machado, no município de ji-paraná – RO. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 17 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-6198/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

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

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

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

4. Todo material proveniente da atividade deverá ser recolhido para um local adequado, não deixando a 
possibilidade para que o mesmo venha a ser erodido e carreado para os igarapés e rios; 

5. Esta licença não autoriza a intervenção ou supressão em Área de Preservação Permanente (APP), quando for o 
caso, a autorização para intervenção ou supressão de vegetação deverá ser emitida pelo órgão competente; 

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

7. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência; 
8. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de InStalaçãO eM caRÁteR pRecÁRIa  
nº 001/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 17/07/2016 

MUNICÍPIO: 
porto velho/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
departamento de estradas de Rodagem e transportes do estado de Rondônia – deR-RO 
 



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 23496 - Ji-Paraná (RO), 8 de julho de 2016

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Rua Missionário gunnar vingren, nº 1758, Bairro nova Brasília 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.908-358 
  

CNPJ: 
21.573.420/0001-37 
 

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

 ATIVIDADE:  
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 01 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-16155/2015 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.  O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 
constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.  O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.  O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.  O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.  esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.  Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 270/2016, de 01 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 036/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 01/12/2016 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
vitória comércio de combustíveis ltda - Me 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida Uruguai, lote 05, Quadra 16, Bairro jardim das Seringueiras 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.913-514 
  

CNPJ: 
16.587.135/0001-35 
 

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

 ATIVIDADE:  
estação de Radio Base de telefonia móvel. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 02 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-3827/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.  O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 
constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.  O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.  O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.  O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.  esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.  Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 273/2016, de 02 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 037/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 02/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
SBa torres Brasil ltda 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
pavimentação em diversos trechos das vias urbanas – cR 826297/2015/McIdadeS. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 02 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-6500/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional legalmente 
habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 274/2016, de 02 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 038/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 02/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
Reforma e ampliação do galpão do Feirão do produtor localizado na avenida Marechal 
Rondon norte – Quadra 52, Bairro centro, Zona Urbana (proposta 31179/2015 – cv 
175/dpcn/2015). 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 03 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 1-6501/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.     O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.     O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.     O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.     O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.     esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.     Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 275/2016, de 03 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 039/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 03/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Rua dom augusto, s/nº, lote 06, Quadra 58, Setor 02, Bairro centro. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
78.961-030 
  

CNPJ: 
13.733.490/0001-87 
 

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

 ATIVIDADE:  
aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 
anteriormente, sem operador (torres telefônicas e internet). 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 06 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-1184/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.  O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações 
constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.  O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.  O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.  O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.  esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.  Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 279/2016, de 06 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 040/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 06/12/2016 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
QMc telecom do Brasil cessão de Infraestrutura ltda. 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
Recapeamento com cBUQ de Ruas e avenidas de ji-paraná (insumos). 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 14 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-6499/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional legalmente 
habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 296/2016, de 14 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 041/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 14/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
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         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida cloves arraes chaves, nº 1408, Bairro centro. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-044 
  

CNPJ: 
16.762.616/0001-30 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
3680681 

 ATIVIDADE:  
lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Restaurantes e similares; Bares e outros 
estabelecimentos especializados em servir bebidas. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 24 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-7905/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
1.  O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.  O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional legalmente 
habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.  O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.  O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.  esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.  Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 318/2016, de 24 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 042/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 24/12/2016 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
eduardo da Silva Me (papo de Boleiro). 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
pavimentação em blocos na Rua tenente Brasil. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 27 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 1-7834/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1. O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2. O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional legalmente 
habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 326/2016, de 27 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 043/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 27/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
 

construção de praça com pista de caminhada na Rua jundiaí, Quadra 62, Bairro jK, 
com área de 1.435,43 m². 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 27 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 1-7450/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.     O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.     O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.     O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.     O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.     esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.     Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 327/2016, de 27 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 044/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 27/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
 

complementação da Revitalização do parque ecológico Municipal, localização Rua 
estrada velha, antiga BR 364, Bairro primavera, compreendendo área de lazer, banheiro, 
pista de caminhada, playground, iluminação, pergolados e vegetação. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 27 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 1-7494/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.     O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.     O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.     O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.     O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.     esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.     Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 328/2016, de 27 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 045/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 27/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida transcontinental, nº 4554 a, Bairro jardim Flórida. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.914-650
  

CNPJ: 
20.353.719/0001-13 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000004093551 

 ATIVIDADE:  
comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 29 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-6943/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
1.  O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.  O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional legalmente 
habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.  O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.  O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.  esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.  Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 342/2016, de 29 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 046/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 28/12/2016 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
hygie Systems produtos Químicos e higienização profissional ltda Me. 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida 02 de abril, nº 1701, Bairro Urupá 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.900-149 
  

CNPJ: 
04.092.672/0001-25 
 

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

 ATIVIDADE:  
 

Implementação da rede de distribuição de energia elétrica do centro empresarial e 
Indústria, localizado na BR 364, Km 313. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 29 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 1-8282/2016 
 
deteRMInaçÕeS:   
 
1.     O empreendedor deverá requerer a licença Municipal de Instalação de acordo com as especificações constantes 
no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;  
2.     O empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA) elaborado por profissional 
legalmente habilitado, acompanhado de ART do Responsável Técnico pela sua elaboração;  
3.     O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;  
4.     O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.  
5.     esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
6.     Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 333/2016, de 29 de junho de 2016.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
*licença Municipal de localização (lMl) definida pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 
1113/2001) é equivalente à licença previa (lp) definida pela Resolução CONAMA n° 237/97. 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de lOcalIZaçãO nº 047/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 29/06/2017 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ 
 



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 23498 - Ji-Paraná (RO), 8 de julho de 2016

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Semenez Ferreira cares - MeI 
 ENDEREÇO: Rua Rio negro, n° 676, Bairro jardim dos Migrantes. 

 CEP: 
76.900-647 
 

CNPJ/CPF: 
16.922.027/0001-71 
 

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

ATIVIDADE: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 06 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                                                                                                                                            pROceSSO nº 2-8069/2014 

 
deteRMInaçÕeS:                                                                                        

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

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

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

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

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

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 278/2016 de 06 de junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 029/16/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 06/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: edson aleotti 
 
ENDEREÇO: 
estância K t, linha 08, lote 32, gleba 04, Setor 02. 
 

 

 

CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
491.912.509-78 
 

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

ATIVIDADE: cultivo de peixe com ênfase no tambaqui (colossoma macropomum) e pirarucu 
(arapaima gigas) em 05 (cinco) viveiros escavados, com lâmina d’água de 4,75 ha e volume de 
71.250 de m³. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 06 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-4311/2014 

cOndIcIOnante:  
1. O empreendedor deverá apresentar a outorga junto à SEDAM para uso da água, de acordo com a Resolução CRH/RO n° 

04/14, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão desta LMO. 
deteRMInaçÕeS: 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

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

Piscicultura nº 3.437, de 09 de setembro de 2014; 
5. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 
6. Esta licença foi autorizada conforme Complemento do Parecer Técnico nº 281/2016, de 06 de junho de 2016; 
7. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 030/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 06/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: josé conceição de Sena 
 
ENDEREÇO: 
Chácara Olho D’água - linha União, lote 02, gleba 01, Setor União. 
 

 

 

CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
550.647.361-34 
 

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

ATIVIDADE: cultivo de peixe com ênfase no tambaqui (colossoma macropomum) em 08 (oito) 
viveiros escavados, com lâmina d’água de 1,0868 ha e volume de 21.736 de m³. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 07 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-15526/2013 

cOndIcIOnante:  
1. O empreendedor deverá apresentar a outorga junto à SEDAM para uso da água, de acordo com a Resolução CRH/RO n° 

04/14, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão desta LMO. 
deteRMInaçÕeS: 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

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

Piscicultura nº 3.437, de 09 de setembro de 2014; 
5. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 
6. Esta licença foi autorizada conforme Complemento do Parecer Técnico nº 284/2016, de 07 de junho de 2016; 
7. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 031/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 07/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: c. c. de Brito B campos - Me 
 

ENDEREÇO: avenida josé carlos Martins vilela, n° 1173, Bairro colina park I. 

 CEP: 
76.906-627 
 

CNPJ/CPF: 
20.411.159/0001-06 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000041011197 
 

ATIVIDADE: comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp); comércio atacadista de água 
mineral; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 08 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

  pROceSSO nº 2-6029/2016 

deteRMInaçÕeS:                                                                                        
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 

apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antesda expiração desta; 
3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SeMeStRalMente, 

devidamente acompanhado pela ART do responsável técnico, contendo os certificados de coleta dos resíduos 
produzidos; 

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

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

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

7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 286/2016 de 08 de junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

 

 
 
 

ASSINATURA DASECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 032/16/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 08/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: geraldo tomaz de paula 
 
ENDEREÇO: 
linha 94, lote – 49, gleba – 48, Setor Riachuelo, Zona Rural 

 

 

 

CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
566.667.992-91 
 

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

ATIVIDADE: cultivo de peixes em 04 (quatro) viveiros escavados, e uma represa, com lâmina 
d’água total de 13.026 m² (1,1326 ha) das espécies regionais, com ênfase no tambaqui (Colossoma 
macropomum) e pirarucú (Arapaima gigas), com volume de 23.446,8 m³. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 08 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-2356/2016 

cOndIcIOnante:  
1. O empreendedor deverá apresentar a outorga junto à SEDAM para uso da água, de acordo com a Resolução CRH/RO n° 

04/14, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão desta LMO. 
deteRMInaçÕeS: 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

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

Piscicultura nº 3.437, de 09 de setembro de 2014; 
5. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 
6. Esta licença foi autorizada conforme Complemento do Parecer Técnico nº 289/2016, de 08 de junho de 2016; 
7. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

ASSINATURA DASECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 033/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 08/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: valdir Raimundo pereira 
 
ENDEREÇO: 
linha 82, lote – 45 B, gleba – 37, estância nossa Senhora aparecida. 

CEP: 
76.900-000 

 

CPF: 
240.289.329-04 
 

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

ATIVIDADE: cultivo de peixes em 09 (nove) viveiros escavados, e uma represa, com lâmina d’água 
total de 32.345 m² (3,2345 ha) da espécie tambaqui (Colossoma macropomum), com volume de 
64.690 m³. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 09 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-16302/2013 

cOndIcIOnante:  
1. O empreendedor deverá apresentar a outorga junto à SEDAM para uso da água, de acordo com a Resolução CRH/RO n° 

04/14, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão desta LMO. 
deteRMInaçÕeS: 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

constantes no projeto executivo, 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta; 
3. O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o 

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

Piscicultura nº 3.437, de 09 de setembro de 2014; 
5. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de 

matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97; 
6. Esta licença foi autorizada conforme Complemento do Parecer Técnico nº 293/2016, de 09 de junho de 2016; 
7. O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

ASSINATURA DASECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 034/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 09/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 
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         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
avenida transcontinental, nº 4243, Bairro Santiago. 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.901-169
  

CNPJ: 
04.756.301/0003-62 
 

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

 ATIVIDADES: 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– supermercados. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 15 de junho de 2016. 

ASSINATURA DO ASSESSOR TÉCNICO 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-11377/2013 
 

deteRMInaçÕeS:   
 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 
apresentados; 

2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as 
especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antesda expiração desta; 

3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SeMeStRalMente, 
devidamente acompanhado pela ART do responsável técnico, contendo os certificados de coleta dos resíduos 
produzidos; 

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

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

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

7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 300/2016 de 15 de junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
ASSINATURA DASECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 035/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 15/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Supermercado tai ltda - Me 

 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Rua Fernandão, nº 799, Bairro dom Bosco. 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.907-760 

CNPJ: 
24.000.397/0001-80 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
4470125 

 ATIVIDADES: 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Instalação e 
manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 21 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-2595/2016 
 

deteRMInaçÕeS:   
 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais 
apresentados; 

2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as 
especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antesda expiração desta; 

3. O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SeMeStRalMente, 
devidamente acompanhado pela ART do responsável técnico, contendo os certificados de coleta dos resíduos 
produzidos e análise de água da entrada e saída do sistema de tratamento de efluentes; 

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

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

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

7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 285/2016 de 21 de junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 036/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 21/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: a. a. de Souza lava jato, Instalação e Manutenção de ar 
condicionados eIRelI – Me (lava jato do juninho) 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
gonçalves & guimarães ltda - Me 
 
ENDEREÇO: 
Rua café Filho, n° 389, Bairro São pedro. 

CEP: 
76.913-568 

 

CNPJ: 
14.132.389/0001-33 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000003393674 

ATIVIDADE: 
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente; produtos de alumínio e suas 
ligas em formas primarias;  
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 23 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 pROceSSO nº 2-2907/2014 
deteRMInaçÕeS: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

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

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

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

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

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 317/2016, de 23 de Junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 037/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 23/06/2018 

Município: 
ji-paraná/RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
hygie Systems produtos Químicos e higienização profissional ltda - Me 
 
ENDEREÇO: 
avenida transcontinental, n° 4554 a, Bairro jardim Flórida. 

CEP: 
76.914-650 

 

CNPJ: 
20.353.719/0001-13 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000004093551 

ATIVIDADE: 
comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 28 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 pROceSSO nº 2-6943/2016 
deteRMInaçÕeS: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

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

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

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

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

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 342/2016, de 28 de Junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 038/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 28/06/2018 

Município: 
ji-paraná/RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Irmãos gonçalves Indústria e comércio ltda. 
 
ENDEREÇO: 
avenida Marechal Rondon, n° 1793, Bairro dois de abril. 

CEP: 
76.900-137 

 

CNPJ: 
04.082.624/0008-22 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
0000000119962 

ATIVIDADE: 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 28 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 pROceSSO nº 2-524/2016 
deteRMInaçÕeS: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

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

acompanhado pela ART do responsável técnico, onde deverão conter os certificados ou termos de doação dos produtos 
orgânicos e óleo residual gerados no empreendimento; 

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

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

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

7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 330/2016, de 28 de Junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 039/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 28/06/2018 

Município: 
ji-paraná/RO 
 

 
 

         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
Britamar extração de pedras e areia Importação e exportação ltda.  

ENDEREÇO: 
gleba pyrineos, lote 001 da Seção g, RO 135, Km 2,5 -  terceiro distrito 

 CEP: 
76.900-020                                                     
 

CNPJ: 
09.355.594/0003-90 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
00000003926630 

 ATIVIDADE: 
Usina de asfalto e beneficiamento de granito (britador). 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 29 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

                 pROceSSO nº 2-9799/2014 
deteRMInaçÕeS: 
 
1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

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

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

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

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

ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade; 
7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 336/2016, de 29 de Junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença MUnIcIpal de OpeRaçãO nº 040/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 29/06/2018 

Município: 
ji-paraná/RO 
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         pReFeItURa MUnIcIpal de jI-paRanÁ/ RO 
          SecRetaRIa MUnIcIpal de MeIO aMBIente 

  

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

 

 

ENDEREÇO: 
Rua Mato grosso, nº 1642, Bairro casa preta. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 

CEP: 
76.907-562 
  

CNPJ: 
05.240.351/0001-93 
 

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

 ATIVIDADES:  
atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidade para atendimento a 
urgências. 
 

LOCAL E DATA: ji-paraná, 29 de junho de 2016. 

ASSINATURA DA ASSESSORA TÉCNICA 

1ª VIA EMPREENDIMENTO  

pROceSSO nº 2-13483/2015 
 
deteRMInaçÕeS:   
 

1. O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados; 
2. O empreendedor deverá requerer a renovação da Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações 

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

acompanhado pela ART do responsável técnico, contendo certificados de coleta dos resíduos de saúde e análise de 
efluentes; 

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

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

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

7. Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 334/2016 de 29 de junho de 2016; 
8. esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;  
9. O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
*licença de Operação de Regularização (lOR) definida pela Lei N° 2807/2015 é equivalente à licença Municipal de 
Operação definida pela Resolução CONAMA n° 237/97 e pelo Código Municipal de Meio Ambiente (Lei n° 1113/2001). 

 
 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA 

 

2ª VIA PROCESSO 

 

3ª VIA ARQUIVO 

 

 

 

 

lIcença de OpeRaçãO de RegUlaRIZaçãO nº 016/2016/SeMeIa/pM/jp vencIMentO: 29/06/2018 

MUNICÍPIO: 
ji-paraná/RO 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
day hospital center clínica ltda epp. 

 

ções 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 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 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 ReQUISIçÕeS:

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

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

4 - dOS pRaZOS, da deScRIçãO e FORnecIMentO dOS 
alIMentOS e lOcaIS de entRega:

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

4.1.1 - O objeto deverá atender a descrição, conforme consta no Capítulo 
VI, do Termo de Referencia (Anexo I do edital), fls. 12;

4.1.2 – O objeto deverá ser executado nos locais, datas e horários defini-
dos pela SEMED, conforme consta nos Capítulos VI e VII, dos Termo de 
Referencia (Anexo I do edital);

4.1.3 – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, constados a partir da data da sua assinatura.

5 - dO ReceBIMentO dO OBjetO:

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

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

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

6 - daS cOndIçÕeS de pagaMentO:

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

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

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

7 – da RevISãO de pReçOS:

7.1 - Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser 
revistos, por solicitação expressa da detentora do Registro de Preços, 
devidamente dirigida e protocolada diretamente na Controladoria Geral 
do Município.
  
7.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justificada 
e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade de revisão 
de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral do Município, 
quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de revisão de preços, 
manter-se-á o último valor registrado.

7.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à cotação 
inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente proposto.
7.2.2 - A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da 
data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.

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

7.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solicitada de-
verá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para 

ata de RegIStRO de pReçOS: Nº 019/SRP/CGM/2.016.

pRegãO eletRÔnIcO n° 040/cpl/pMjp/2016
pROceSSO: Nº 1-3534/2016 - SEMED.
legalIdade: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 
n° 7892/13, Decretos Municipais n° 945/13 e 3522/14;

FInalIdade de RegIStRO de pReçOS: Futura e eventual presta-
ção de serviços de Coffee Break,  para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Ji-Paraná, por um período de 
12 (doze) meses, conforme Edital de Licitação/pregão eletrônico para 
Registro de Preços nº 040PL/PMJP/2016, fls. 25/56.

Empresa Detentora do Registro: FORtedOMIngOS ltda-Me, pessoa 
jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 15.490.525/0001-20, localizada na 
Rua Seis de Maio, 2091, Bairro Casa Preta - Ji-Paraná/RO (fone: 69 3421
 7345, e-mail: renatoflorencia@hotmail.com). Neste ato representada pela 
Sra. Detanea Pereira de Souza Missen, Procuradora constituída, casada, 
RG n° 746.629 SSP/RO, CPF 693.806.192-00. (fls. 93).
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00 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 Silva, Controlador Geral 
Município, aprecia e determina a lavratura da presente Ata de Registro 
de Preços sob n. 019/SRP/CGM/2.016, tendo como licitante homologada e 
adjudicada à empresa acima qualificada, tendo os presentes acordado com a 
classificação, resolvem RegIStRaR OS pReçOS UnItÁRIOS dOS 
“SeRvIçOS de cOFFee BReaK”, conforme Termo de Referência, 
fls. 03/12; Autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito para abertura de 
procedimento licitatório, fls. 23; Aviso e Edital de Licitação/Pregão Eletrô-
nico para Registro de Preços nº 040/CPL/PMJP/2016, fls. 24/56; Parecer n° 
585/PGM/PMJP/2016, fls. 58; Publicações, fls.61/67; Retirada de Edital, 
fls. 68/70; Proposta/Habilitação, fls. 71/100; Resultado por fornecedor, 
fls. 102; Ata de Realização do Pregão Eletrônico n° 040/2016(SRP) de 
09/06/2016, fls. 104/106; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 
040/2016 (SRP), fls. 107; Parecer Jurídico n° 723/PGM/PMJP/2.016, fls. 
109; Termo de Homologação, fls. 110.  

1 - dO OBjetO:

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de 
Coffee Break para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Ji-Paraná, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme Edital de Licitação, fls. 26/56.
1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços serão 
requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará as solicita-

ata de RegIStRO de pReçOS

deliberação pela autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

8 – 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 serviço, sem justificativa aceita pela Unidade, 
multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor do serviço 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 aos serviços não realizados ou realizados em desacordo com 
as especificações técnicas;
 
8.1.4 – Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não realização do 
serviços ou 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 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 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 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 Oficial do Município.

10 - da pUBlIcaçãO:

10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 019/SRP/CGM/2.016, 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:

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, devidamente 
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 corre-
spondência 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.

mailto:renatoflorencia@hotmail.com
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12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Admin-
istração, 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 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 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 
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este for o caso.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
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conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, compos-
ta de 09(nove) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Sonia Regina da Silva
Coordenadora de Atas Interina
Dec. 6247/GAB/PMJP/2016

elias caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/2013

detanea pereira de Souza Missen 
Representante Legal da empresa
FORTEDOMINGOS LTDA-ME
CNPJ n° 15.490.525/0001-20
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1° TERMO DE ADITAMENTO DE PREÇO 

À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/SRP/CGM/2015 
 
 

ATA DE REGEISTRO DE PREÇOS Nº 0171/SRP/CGM/2015. 
PROCESSO ORIGEM N° 1-16030/2015 – SEMUSA E PROCESSO DERIVADO 1-11449/2015. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0171/CPL/PMJP/2.015 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RO. 
CONTRATADA: MBR FERNANDES –ME 
 
 
Aos 06 dias do mês de Julho do ano de 2016, na Controladoria Geral do Município, nos termos ratificado do 
Processo pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito o Senhor Jesualdo Pires Ferreira Junior, neste ato representando o 
Município de Ji-Paraná, CNPJ 04.092.672/0001-25, com sede à Av. 02 de Abril, 1701 – Bairro Urupá, de outro lado 
a Empresa MBR FERNANDES –ME, pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 16.845.253/0001-04, sediada 
na Av. 02 de Junho, 2720, Centro - Cacoal/RO. (telefone: 69 3443-5059, e-mail: dentalcacoal@hotmail.com), 
neste ato representada pelo senhor Malaquias Batista Ribeiro Fernandes, representante legal, portador do RG n.º 
000892790/RO e inscrito no CPF/MF n.º 956.675.632-15, empresa vencedora da licitação menor preço por item 
através do Pregão e Ata de Registro de Preço ora identificados.                 
Com fundamento nos Autos aqui qualificados, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, 
regulamento através do Decreto Municipal n° 3522/2014 com fulcro no disposto no Decreto Municipal Nº 
945/2013 a Controladoria Geral do Município, promove o realinhamento de preços da constante Ata, abalizado 
pela média de pesquisa de mercado promovido pela CGP – Controladoria Geral de Preços no dia 29/06/2016 em 
decorrência de solicitação promovida pela empresa detentora do registro de preços, devidamente justificados 
nos termos a Ata e coligidos aos Autos, os quais passam a vigor nas condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de realinhamento de preço, embasado em solicitação da detentora, na 
pesquisa de preço de mercado e mapa comparativo de preços com respectivas cópias coligidas aos autos fls. 291 
cujos preços para os saldos registrados em ata, passam a vigorar conforme quadro a seguir: 

 MBR FERNANDES – ME(16.845.253/0001-04) 
Item Descrição Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

 
Valor Unitário/ 

Registro 
Valor do Realinhamento 

75 COMPRESSA GAZE PACOTE 10,00 UN 96.000 R$ 0,41 

0,47 

Marca: REAL 
Fabricante: REAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressa de gaze hidrófila esterilizada 7,5 cm x 7,5 
cm, 11 fios por cm2, de algodão purificado, 8 dobras, cor branca isenta de alvejante óptico e amido, 
estéril. Pacote com 10 unidades. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os demais termos constantes da Ata de Registro de Preço ora aditados ficam 
ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes. 

Palácio Urupá – Ji-Paraná, 06 de Julho de 2.016. 

XÄ|tá VtxàtÇÉ wt f|Äät 
Controlador Geral do Município 
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