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ORDEM DE SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 031/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração do projeto para pintura do prédio que abriga o BOLSA 
FAMILIA e programas adjacentes.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para elaboração 
do projeto para pintura do prédio que abriga o BOLSA FAMILIA e 
programas adjacentes, conforme processo 1-4882/2018.

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº Durval Bartolomeu Trigueiro Mendes Júnior.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
06/09/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 19 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 032/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração do projeto referente a aquisição de materiais para 
construção de ambientes na INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO 
ADELIA FRANCISCA SANTANA.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para elabo-
ração do projeto referente a aquisição de materiais para construção 
de ambientes na INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO ADELIA 
FRANCISCA SANTANA, conforme processo 1-3680/2017.

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 

da elaboração é o Srº Durval Bartolomeu Trigueiro Mendes Júnior.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
06/09/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 19 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 033/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e projeto referente PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E 
CALÇADAS.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para elaboração 
de estudo e projeto referente a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E CALÇADAS, conforme 
proposta 025095/2018 e anexo I (indicação dos trechos).

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº Durval Bartolomeu Trigueiro Mendes Júnior.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
19/10/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ANEXO I

Trechos pré indicados:

Rua Colorado do Oeste, entre Av das Seringueiras e Rua Caucheiro, 
Bairro Cafezinho;
Rua Rio Jamari entre Rua Mato Grosso e Rua 06 de Maio, Bairro 
Dom Bosco; 
Rua Missionário Gunnar Vingren, entre Av. Gov Jorge Teixeira e Av 
Guanabara, Bairro São Francisco;
Rua Rio Negro, entre Rua Antonio de Freitas e Castelo Branco;
Rua Umuarama, entre Rua Foz do Iguaçu e Pato Branco;
Rua Pedro Teixeira, entre Av 02 de abril, centro (100 mts); e
Rua Brasiléia, entre 14 e t15- 120 mts.

Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 034/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e projeto referente PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E 

CALÇADAS.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para elaboração 
de estudo e projeto referente a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E CALÇADAS, conforme 
proposta 027170/2018 e anexo I (indicação dos trechos).

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº Jose Carlos da Silva.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
19/10/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ANEXO I

Trechos pré indicados:

Rua Tiradentes;
Rua Natal;
Rua das Flores; e
Rua Luiz Muzambinho.

Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 035/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e projeto referente CONSTRUÇÃO DE PISTA 
DE PASSEIO, PAISAGISMO E ÁREA DE VIVÊNCIA NO PARQUE 
ECOLÓGICO.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para elabo-
ração de estudo e projeto referente CONSTRUÇÃO DE PISTA DE 
PASSEIO, PAISAGISMO E ÁREA DE VIVÊNCIA NO PARQUE 
ECOLÓGICO, conforme proposta 028042/2018.

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
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da elaboração é o Srº EDWARD LUIZ FABRES.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
21/09/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 036/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e projeto referente PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E 
CALÇADAS.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para elaboração 
de estudo e projeto referente a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E CALÇADAS, conforme 
proposta 026427/2018 e anexo I (indicação dos trechos).

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº Durval Bartolomeu Trigueiro Mendes Júnior.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
06/09/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ANEXO I

Trechos pré indicados:

Rua T6, trecho entre K3 e K5; e
Rua T19, trecho entre Rua Cambé e Rua E

Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 037/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e aditivo projeto para CONSTRUÇÃO, RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE SANGUE NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

                               I – Que seja efetuado visita “in loco” para ela-
boração de estudo e aditivo para o projeto referente a CONSTRU-
ÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE SANGUE NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE JI-PARANÁ, referente ao processo 
1-2054/2018 e requerimento datado em 3/07/2018.
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº Jose Carlos da Silva.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
03/08/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 038/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e e projeto para reforma do CAIF.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:
Considerando que a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e  estabe-
lecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuado visita “in loco” para elaboração de estudo e 
projeto referente a reforma do CAIF, conforme processo 1-8784/2018. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 

administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro fiscal designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº Jose Carlos da Silva.

IV – O prazo para atendimento da demanda acima encerra-se em 
24/08/2018.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.   

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIAS

PORTARIA N.°025/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor DURVAL BARTOLOMEU 
TRIGUEIRO MENDES JUNIOR, engenheiro civil, para acompa-
nhamento da visita “in loco” para elaboração do projeto para pintura 
do prédio que abriga o BOLSA FAMILIA e programas adjacentes, 
conforme processo 1-4882/2018 e Ordem de Serviço 031/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018. 
 
ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Ji-Paraná – RO, 19 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°026/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor DURVAL BARTOLOMEU 
TRIGUEIRO MENDES JUNIOR, engenheiro civil, para acompa-
nhamento da visita “in loco” para elaboração do projeto referente a 
aquisição de materiais para construção de ambientes na INSTITUI-
ÇÃO DE ACOLHIMENTO ADELIA FRANCISCA SANTANA, 
conforme processo 1-3680/2017 e Ordem de Serviço 032/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018. 
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ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.
 Ji-Paraná – RO, 19 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°027/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor DURVAL BARTOLOMEU 
TRIGUEIRO MENDES JUNIOR, engenheiro civil, para acompa-
nhamento da “in loco” para elaboração de estudo e projeto referente 
a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, 
MEIO-FEIO, SARJETA E CALÇADAS, conforme proposta 
025095/2018  e Ordem de Serviço 033/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018. 
 
ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.
 

Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°028/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor JOSE CARLOS DA SILVA, 
engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para a 
elaboração de estudo e projeto referente a PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E 
CALÇADAS, conforme proposta 027170/2018 e Ordem de Serviço 
034/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018. 
 
ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.
 

Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°029/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor EDWARD LUIZ FABRES, 
engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para a 
elaboração de estudo e projeto referente a CONSTRUÇÃO DE PISTA 
DE PASSEIO, PAISAGISMO E ÁREA DE VIVENCIA NO PARQUE 
ECOLOGICO, conforme proposta 028042/2018, conforme Ordem 
de Serviço 035/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018. 

ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

 Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°030/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor DURVAL BARTOLOMEU 
TRIGUEIRO MENDES JUNIOR, engenheiro civil, para acompa-
nhamento da “in loco” para elaboração de estudo e projeto referente 
a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, 
MEIO-FEIO, SARJETA E CALÇADAS, conforme proposta 
026427/2018  e Ordem de Serviço 036/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018. 
 
ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.

 Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°031/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor JOSE CARLOS DA SILVA, 
engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para a 
elaboração de estudo e aditivo para o projeto referente a CONSTRU-
ÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO DE SANGUE NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE JI-PARANÁ, referente ao processo 
1-2054/2018, requerimento datado em 03/07/2018 e Ordem de Serviço 
037/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018. 
 
ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.

 Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°032/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018

Nomeia o servidor público para acompanhar as ações desenvolvidas 
no âmbito da elaboração e recebimento do projeto. 

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

RESOLVE:

ART. 1º - Fica nomeado o Senhor JOSE CARLOS DA SILVA, 
engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para a 
elaboração de estudo e projeto referente a reforma do CAIF, pro-
cesso 1-8784/2018 e Ordem de Serviço 038/SEMPLAN/DECONV/

PMJP/2018. 
 
ART. 2º - O servidor nomeado deverá fiscalizar, acompanhar e 
receber os serviços elaborados e executados pela Empresa Mamoré 
Construções e Meio Ambiente Eireli – EPP, no âmbito do projeto 
de engenharia.

 ART. 3º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é consi-
derada de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.
 

Ji-Paraná – RO, 20 de julho de 2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 034/SRP/CGM/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/CPL/PMJP/18.
PROCESSO: Nº 1-5255/2018-SEMUSA.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto 
Federal n° 7892/13, Decretos Municipal n° 3522/14;

FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO: Aquisição de material 
de consumo (fraldas descartáveis), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme Edital de Licitação – Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços n° 067/CPL/PMJP/2018, fls. 34/72.

Empresa Detentora do Registro: GOLDENPLUS - COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 17.472.278/0001-
64, Rua Gotardo Mazzarolo, n° 16, Centro - Barão de Cotegipe/RS 
(Fone: 54 3523 2202/2138, e-mail: goldenplusdistribuidora@gmail.
com), neste Ato representado por Marcelo Marostica, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador do RG n.º 1076099215 e inscrito no 
CPF/MF n.º 820.347.290-72, residente e domiciliada na Rua Basílio 
Tormem – Barão Cotegipe/RS, (fls. 109); L R F BATISTA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 19.859.630/0001-44, 
sediada na Rua Salgado Filho, 1616, Bairro Nosso Senhora das 
Graças – Porto Velho/RO (Fone: 69 3301-2125 / 69 8153-2225, 
e-mail: lrdistribuidora1@hotmail.com), neste ato representado por 
Leandro Ribeiro Fernandes Batista, brasileiro, solteiro, empresário, 
residente e domiciliado no mesmo endereço, portador do RG n.º 
1052247/SESDC/RO e inscrito no CPF/MF n.º 004.235.872-85, (fls. 
114) e TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 22.862.531/0001-26, sediada na Rua Conego 
Pollon, nº 70, Centro – Barão de Cotegipe/RS (fone: 54 3523-2028, 
e-mail: topnorte1@gmail.com), neste ato representa por Adriana 
Fátima Guralski, brasileira, solteira, empresária, Portador do RG 
n.º 3092167919- SJS/RS e inscrito no CPF/MF n.º 021.847.330-32 
(fls. 143).  

Aos vinte e seis (26) dias do mês de julho do ano de dois mil e 
dezoito, às 9:30 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. 034/SRP/CGM/2018, tendo como licitante homologada 
e adjudicada às empresas acima qualificadas, tendo os presentes 
acordado com a classificação, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS 
UNITÁRIOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO “FRALDAS 
DESCARTÁVEIS”, conforme Termo de Referência e anexos, 
fls. 04/09 e 12/15; solicitação de material, fls. 10/11; Cotação de 
preço, fls. 17/26; Autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito de 
Ji-Paraná, fls. 31; Aviso e Edital de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 067/CPL/PMJP/18, fls. 33/72; Parecer 
jurídico n° 738/PGM/PMJP/2018, fls. 74/77; Publicações, fls. 78/85; 
Proposta e Habilitação das empresas, fls. 85/167; Resultado por 
fornecedor do Pregão Eletrônico, fls. 169; Ata de Realização e Termo 
de Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 067/2018(SRP) de 11/06/18, 
fls. 171/182; Termo de Adjudicação, fls. 183/184;  Parecer Jurídico 
n° 921/PGM/PMJP/2.018, fls. 186/193; Termo de Homologação do 
Pregão Eletrônico n° 067/2018, fls. 194/195.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição do material 
de consumo (fraldas descartáveis) para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná, por um período de 12 
(doze) meses.

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

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do 
Município, contendo:

mailto:goldenplusdistribuidora@gmail.com
mailto:goldenplusdistribuidora@gmail.com
mailto:lrdistribuidora1@hotmail.com
mailto:topnorte1@gmail.com


Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 28444 - Ji-Paraná (RO), 26 de julho de 2018

Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a 
DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação 
do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, 
desde que:

Seja perfeitamente identificada a requisição e o servidor responsável 
pela mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido 
deverá ser prévia e formalmente designado para acompanhar a 
execução da Ata.

3 - DO CONTROLE DAS 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 - DA REVISÃO DE PREÇOS:

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

4.2 - 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.

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

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

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

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

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

5 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

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

5.1.1 – Os materiais da licitação deverão ser entregues, 
impreterivelmente no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho;

5.1.2 – Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da 
SEMUSA, localizado na Rua Capitão Silvio, 1291, Bairro Dom 
Bosco – Ji-Paraná/RO.

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

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

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

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

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

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

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

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

08 – DAS MULTAS:

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

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

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

8.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou 
entregues em desacordo com as especificações técnicas;

 8.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não 
entrega integral do material ou entrega integral em desacordo com as 
especificações exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da nota de empenho ou contrato (quando for o caso); 

8.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências 
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 fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses 
faltantes para o termo final do ajuste;
 
8.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a das outras;
 
8.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da 
CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento 
pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 
ao competente processo executivo;
 
8.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a 
inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a 
CONTRATADA ao processo judicial de execução.

9 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

10 - DA PUBLICAÇÃO:

10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 034/SRP/CGM/2.018, deverá 
ser publicada no Diário Oficial da do Município, conforme dispõe o 
art. 21, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

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

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 
correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes 
dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da 
DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8666/93.

12 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer 
órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e 
fundações do Município, mediante consulta ao órgão gerenciador 
nos termos do art. 9° do Decreto Municipal n° 3522/14; 

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

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

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

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração 
a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em 
igualdade de condições.

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

14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 
8666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata 
e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente 
aos casos omissos.
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14.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, 
o anexo “Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de 
preços” e o “Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, 
quando este for o caso.
14.5 – Item 09 cancelado na aceitação, conforme Termo de 
Homologação, fls. 195v.
Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido 
e achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias 
de igual teor, composta de 14 (quatorze) páginas, na presença das 
testemunhas abaixo qualificadas.

Sônia Regina da Silva
 Cad. 11594   

                                                                                     
Marília Pires de Oliveira                                                                 

Coordenadora de Atas
Dec. 1549/GAB/PMJP/2013       

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 7070/GAB/PMJP/2017

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, sob CNPJ n° 17.472.278/0001-64, Rua Gotardo 
Mazzarolo, n° 16, Centro - Barão de Cotegipe/RS (Fone: 54 3523 
2202/2138, e-mail: goldenplusdistribuidora@gmail.com), neste 
Ato representado por Marcelo Marostica, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG n.º 1076099215 e inscrito no CPF/
MF n.º 820.347.290-72, residente e domiciliada na Rua Basílio 
Tormem – Barão Cotegipe/RS, (fls. 109); firma o presente TERMO 
DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, 
visando o fornecimento do material de consumo (fraldas descartáveis) 
à Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná/RO, conforme 
classificação constante no resultado por fornecedor, fls. 169, sob 
o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente 
homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, 

fls. 194/195, segundo descrito no Temo de Referência e anexos, 
fls. 04/15, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 067/CPL/
PMJP/2018 e anexos de fls. 34/72 do Processo Administrativo n° 
1-5255/2018, disponível na página oficial do Município, anuindo 
neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 034/SRP/CGM/2018, independente de sua transcrição, 
ficando desde já ciente do prazo máximo e improrrogável de 30 
(trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de 
descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.

GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDIAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ n° 17.472.278/0001-64

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

L R F BATISTA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
n° 19.859.630/0001-44, sediada na Rua Salgado Filho, 1616, Bairro 
Nosso Senhora das Graças – Porto Velho/RO (Fone: 69 3301-2125 
/ 69 8153-2225, e-mail: lrdistribuidora1@hotmail.com), neste ato 
representado por Leandro Ribeiro Fernandes Batista, brasileiro, 
solteiro, empresário, residente e domiciliado no mesmo endereço, 
portador do RG n.º 1052247/SESDC/RO e inscrito no CPF/MF 
n.º 004.235.872-85, (fls. 114), firma o presente TERMO DE 
ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, 
visando o fornecimento do material de consumo (fraldas descartáveis) 
à Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná/RO, conforme 
classificação constante no resultado por fornecedor, fls. 169, sob 
o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente 
homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, 
fls. 194/195, segundo descrito no Temo de Referência e anexos, 
fls. 04/15, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 067/CPL/
PMJP/2018 e anexos de fls. 34/72 do Processo Administrativo n° 
1-5255/2018, disponível na página oficial do Município, anuindo 
neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro de 
Preços n° 034/SRP/CGM/2018, independente de sua transcrição, 
ficando desde já ciente do prazo máximo e improrrogável de 30 
(trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho, para efetuar 
entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob pena de 

descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.
Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.

L R F BATISTA – EPP
CNPJ n° 19.859.630/0001-44

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n° 22.862.531/0001-26, sediada na Rua Conego 
Pollon, nº 70, Centro – Barão de Cotegipe/RS (fone: 54 3523-2028, 
e-mail: topnorte1@gmail.com), neste ato representa por Adriana 
Fátima Guralski, brasileira, solteira, empresária, Portador do RG 
n.º 3092167919- SJS/RS e inscrito no CPF/MF n.º 021.847.330-
32 (fls. 143), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento 
do material de consumo (fraldas descartáveis) à Secretaria Municipal 
de Saúde de Ji-Paraná/RO, conforme classificação constante 
no resultado por fornecedor, fls. 169, sob o regime de sistema 
de REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 194/195, segundo 
descrito no Temo de Referência e anexos, fls. 04/15, Edital de 
Licitação – Pregão Eletrônico n° 067/CPL/PMJP/2018 e anexos de 
fls. 34/72 do Processo Administrativo n° 1-5255/2018, disponível na 
página oficial do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes 
descritos na Ata de Registro de Preços n° 034/SRP/CGM/2018, 
independente de sua transcrição, ficando desde já ciente do prazo 
máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias após o recebimento 
da Nota de Empenho, para efetuar entrega dos objetos registrados, 
estabelecido em edital, sob pena de descumprimento dos preceitos 
da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 26 de julho de 2018.

TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR EIRELI-EPP
CNPJ n° 22.862.531/0001-26

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

04092672/0001-25CNPJ :

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

Nº Proc. Licitatório : 000112/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 67
Nº Controle Ata : 034/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 26/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços de futura e eventual aquisição de material de consumo (fraldas descartáveis). 
 

Proc. Administrativo : 5255/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 26/07/2019
7034Fornecedor / Proponente : GOLDENPLUS COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPITALA -

Centro de Custo : 125 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

4 008.005.116 01,36 40.800,00UND 30000 30000 40.800,000FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL – TAMANHO EG, 
PARA ADULTOS COM PESO ACIMA DE 90 KG COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
DESCARPACK 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura filtrante suave atóxica, resistente, hipoalérgica, flocos em gel, super absolvente 
para maior absolvição e melhor distribuição de líquido, indicador de umidade/troca, fitas reposicionáveis, que possibilitam vários ajustes 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

Total Registro de Preços (Inicial) : 40.800,00 Saldo Total: 40.800,00

9817Fornecedor / Proponente : TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO -
Centro de Custo : 125 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde -

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

Qtde. Ped.
Motivo

Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

3 008.005.115 01,18 53.100,00UND 45000 45000 53.100,000FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL – TAMANHO G, 
PARA ADULTOS COM PESO DE 70 A 90 KG COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
SLIM/ MARDAM 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura filtrante suave atóxica, resistente, hipoalérgica, flocos em gel, super absolvente 
para maior absolvição e melhor distribuição de líquido, indicador de umidade/troca, fitas reposicionáveis, que possibilitam vários ajustes 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

Total Registro de Preços (Inicial) : 53.100,00 Saldo Total: 53.100,00

95110Fornecedor / Proponente : L R F BATISTA -

mailto:lrdistribuidora1@hotmail.com
mailto:topnorte1@gmail.com
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000112/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 67
Nº Controle Ata : 034/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 26/07/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços de futura e eventual aquisição de material de consumo (fraldas descartáveis). 
 

Proc. Administrativo : 5255/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 26/07/2019
95110Fornecedor / Proponente : L R F BATISTA -

Centro de Custo : 125 Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

1 008.005.113 01,04 26.000,00UND 25000 25000 26.000,000FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL – TAMANHO P, 
PARA ADULTOS COM PESO DE 30 A 40 KG COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
MASTERFRAL 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura filtrante suave atóxica, resistente, hipoalérgica, flocos em gel, super absolvente 
para maior absolvição e melhor distribuição de líquido, indicador de umidade/troca, fitas reposicionáveis, que possibilitam vários ajustes 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

2 008.005.114 01,18 53.100,00UND 45000 45000 53.100,000FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL – TAMANHO M, 
PARA ADULTOS COM PESO DE 40 A 70 KG COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
SLIM GERIATRICS 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura filtrante suave atóxica, resistente, hipoalérgica, flocos em gel, super absolvente 
para maior absolvição e melhor distribuição de líquido, indicador de umidade/troca, fitas reposicionáveis, que possibilitam vários ajustes 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

5 008.005.117 00,36 3.600,00UND 10000 10000 3.600,000FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL – TAMANHO P, PARA 
CRIANÇAS COM PESODE ATÉ 5 KG, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: 
DRY INFANTIL 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura interna, macia, resistente, hipoalérgica, gel ultra-absorvente, fitas reposicionáveis, 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

6 008.005.118 00,39 3.900,00UND 10000 10000 3.900,000FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL – TAMANHO M, PARA 
CRIANÇAS COM PESO DE 5 A 10KG, COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
DRY INFANTIL 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura interna, macia, resistente, hipoalérgica, gel ultra-absorvente, fitas reposicionáveis, 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

7 008.005.119 00,44 6.600,00UND 15000 15000 6.600,000FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL – TAMANHO G, PARA 
CRIANÇAS COM PESO DE 10 A 13KG, COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
DRY INFANTIL 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura interna, macia, resistente, hipoalérgica, gel ultra-absorvente, fitas reposicionáveis, 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

8 008.005.120 00,51 7.650,00UND 15000 15000 7.650,000FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL – TAMANHO XXG, 
PARA CRIANÇAS COM PESO SUPERIOR A 14 KG, COM 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
DRY INFANTIL 

com indicador de umidade, múltiplos elásticos, cobertura interna, macia, resistente, hipoalérgica, gel ultra-absorvente, fitas reposicionáveis, 
sem danificar a fralda ao abrir e fechar, desenho anatômico. 

Total Registro de Preços (Inicial) : 100.850,00 Saldo Total: 100.850,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 194.750,00 194.750,00Saldo Total: 

 


