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HOMOLOGAÇÕES FPS

às formalidades legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 10 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 0060/2019
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Contratação de empresa especializada em desinstalação, 
manutenção preventiva e instalação de ar condicionado

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 007/PJ/PMJP/2019, da Procuradoria do 
Fundo de Previdência Social do Município, constante às fls. 32/33, 
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em desinsta-
lação, manutenção preventiva e instalação de ar condicionado para 
atender as necessidades deste FPS, conforme descritos no Termo de 
Referência, às fls. 04/06 dos autos.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor de R$ 2.055,00 
(dois mil e cinquenta e cinco centavos), em favor da empresa L DE 
O SILVA REFRIGERAÇÃO, desde que obedecidas às formalidades 
legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 18 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 916/2019
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Registro de Preços n. 005/SRP/CGM/2018 – Pregão Ele-
trônico n. 0175/CPL/PMJP/2017 - Aquisição de Passagem Terrestre

À Contabilidade do FPS,
 
 Senhora Diretora de Contabilidade,

                      Acolho o Parecer de liberação de Adesão nº. 134/CGM/
SRP/2019, da Controladoria-Geral do Município, constante às fls. 27, 
cujo objeto é Aquisição de Passagem Terrestre, conforme descritos 
no Termo de Referência, às fls. 09/11.

HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor total de R$ 5.700,00 
(cinco mil e setecentos reais), em favor da empresa RONDON – 
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, desde que obedeci-
das às formalidades legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 29 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 2945/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Registro de Preços n. 006/SRP/CGM/2018 – Pregão 
Presencial n. 001/CPL/PMJP/2018 - Contratação de Empresa Espe-
cializada em Monitoramento com Fornecimento de Equipamentos 
em Comodato (INSTALAÇÃO)
 
À Contabilidade do FPS,
 

 Senhora Diretora de Contabilidade,

                      Acolho o Parecer de liberação de adesão nº. 028/
CGM/SRP/2019, da Controladoria-Geral do Município, constante 
às fls. 101, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada em 
Monitoramento com Fornecimento de Equipamentos em Comodato 
(INSTALAÇÃO), conforme descritos no Termo de Referência, às 
fls. 12/16 e justificativa fl. 100 dos autos.

HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor total de R$ 2.211,00 
(dois mil, duzentos e onze reais), em favor da empresa Inviolável 
Ji-Paraná Comercio de Equipamentos Eletroeletrônicos de Segurança 
LTDA-EPP, desde que obedecidas às formalidades legais na forma 

da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 18 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 2948/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Registro de Preços n. 006/SRP/CGM/2018 – Pregão 
Presencial n. 001/CPL/PMJP/2018 – Contratação de empresa espe-
cializada em Monitoramento com fornecimento de equipamentos 
em comodato (Aquisição de material permanente e de consumo)

À Contabilidade do FPS,
 
 Senhora Diretora de Contabilidade,

                      Acolho o Parecer de liberação de Adesão nº. 029/CGM/
SRP/2019, da Controladoria-Geral do Município, constante às fls. 
103, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em Moni-
toramento com fornecimento de equipamentos em comodato (Aqui-
sição de material permanente e de consumo), conforme descritos no 
Termo de Referência, às fls. 12/16 e justificativa fl. 102 dos autos.

HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor total de R$ 624,00 
(seiscentos e vinte e quatro reais), em favor da empresa Inviolável 
Ji-Paraná Comercio de Equipamentos Eletroeletrônicos de segurança 
LTDA-ME, desde que obedecidas às formalidades legais na forma 
da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 18 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 12.257/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Contratação de Empresa Especializada em Seguro de 
Veículos

À Contabilidade do FPS,
 
 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 002/PJ/FPS/PMJP/2018, da Procu-
radoria-Geral do Município, constante às fls. 50/51, cujo objeto é 
a Contratação de Empresa para prestação de serviços de Seguro 
para 01 (um) Veículo automotor, conforme descritos no Termo de 
Referência, às fls. 04/13 dos autos.

HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor total de R$ 1.664,54 
(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro 
centavos), em favor da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA 
DE SEGUROS GERAIS, desde que obedecidas às formalidades 
legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 30 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 13.394/2017 Vol. I e II
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Contratação de Empresa Especializada em assessoria 
de investimentos, credenciada junto a CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer exarado por esta Procuradoria do Fundo de Previ-
dência Social do Município, constante às fls. 574/578, cujo objeto é a 
Contratação de Empresa Especializada em assessoria de investimen-
tos, credenciada junto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, 
para atender as necessidades deste FPS, conforme descritos no Termo 
de Referência, às fls. 04/12 e justificativa fl. 563 dos autos.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao 
setor responsável para EMPENHO, no valor de valor global de R$ 
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), sendo o valor global de 
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, em favor da empresa 
CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

PROCESSO Nº 001/2019
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Empenho Estimativo - CAERD

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Versam os autos sobre contratação direta de empresa concessionaria de 
serviço público para prestação de serviços de agua tratada, objetivando 
empenho estimativo para cobrir despesas destinados ao pagamento 
da prestação de serviços supramencionados, conforme descrito no 
termo de referência as folhas 03/05. 
As folhas 08/10 a Procuradoria deste FPS, manifesta-se favorável 
ao pleito.
Ante o exposto e em razão do supramencionado RATIFICO o parecer 
jurídico desta procuradoria, pelos seus próprios e jurídicos fundamen-
tos, AUTORIZO a emissão de empenho estimativo no valor total de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), visando custear as despesas 
junto ao órgão fornecedor de agua tratada (CAERD). 

Ji-Paraná, RO, 21 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 002/2019
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Empenho Estimativo – Energia Elétrica

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Versam os autos sobre contratação direta de empresa concessionaria de 
serviço público para prestação dos serviços de fornecimento de Ener-
gia Elétrica, objetivando empenho estimativo para cobrir despesas 
destinados ao pagamento da prestação de serviços supramencionados, 
conforme descrito no termo de referência as folhas 04/05. 
As folhas 09/12 a Procuradoria deste FPS, manifesta-se favorável 
ao pleito.
Ante o exposto e em razão do supramencionado RATIFICO o parecer 
jurídico desta procuradoria, pelos seus próprios e jurídicos fundamen-
tos, AUTORIZO a emissão de empenho estimativo no valor total de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), visando custear as despesas junto 
ao órgão fornecedor de energia elétrica. 

Ji-Paraná, RO, 21 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 005/2019
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Registro de Preços 022/SRP/CGM/2018 – (COM-
BUSTIVEL)

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Com base na Liberação de Saldo de Ata, que gerou o Pedido nº. 
00228/2019, da Controladoria Geral do Município, constante às fls. 
34, cujo objeto é a Aquisição de Material de Consumo (combustível), 
derivado do Registro de Preços n. 022/SRP/CGM/2018, processo 
2303/2018 – SEMAD, conforme Ata de Registro de Preços folhas 
21/27 dos autos.

HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor global de R$ 4.537,00 
(quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais), referente a 1.000 (mil) 
litros de Gasolina Comum, em favor da empresa AUTO POSTO 
PATRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, desde que obedecidas 
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LTDA, desde que obedecidas às formalidades legais na forma da Lei 
8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 18 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 13889/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Contratação de empresa especializada em elaboração 
de calculo atuarial

À Contabilidade do FPS,
 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 021/PJ//FPS/PMJP/2019, da Procu-
radoria do Fundo de Previdência Social do Município, constante 
às fls. 42/43, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em elaboração de calculo atuarial, conforme descritos no Termo de 
Referência, às fls. 04/06 dos autos.
HOMOLOGO o termo de dispensa n. 009/CPL/PMJP/2019 do 
processo mencionado acima, e encaminho ao setor responsável 
para EMPENHO, no valor de valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
em favor da empresa GTF – CONSULTORIA EMPRESARIAL E 
TECNOLOGICA LTDA - ME, desde que obedecidas às formalidades 
legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 31 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 13890/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Locação de Imóvel

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 005/PJ/PMJP/2018, da Procuradoria do 
Fundo de Previdência Social do Município, constante às fls. 18/19, 
cujo objeto é a LOCAÇÃO DE IMOVEL para o funcionamento da 
nova sede do FPS, conforme descritos no Termo de Referência, às 
fls. 04/06 dos autos.
HOMOLOGO o termo de dispensa n. 001/CPL/PMJP/2019 o processo 
mencionado acima, e encaminho ao setor responsável para EMPE-
NHO, no valor de valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 
reais), sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, em 
favor do Sr. GABRIEL DE LIMA NOGUEIRA, desde que obedecidas 
às formalidades legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 08 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 14.020/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Registro de Preços – Contratação de empresa especiali-
zada no serviço de fornecimento parcelado de refeições na categoria 
self-service sem balança, incluindo sobremesa e bebida refrigerante/
suco/agua para almoço e lanches para o jantar – Derivado do processo 
10.139/2018 – CGM.

À Contabilidade do FPS,
 
 Senhora Diretora de Contabilidade,
                      Acolho o Parecer de liberação de Adesão nº. 149/CGM/

SRP/2019, da Controladoria-Geral do Município, constante às fls. 
78, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no serviço 
de fornecimento parcelado de refeições na categoria self-service sem 
balança, incluindo sobremesa e bebida refrigerante/suco/agua para 
almoço e lanches para o jantar – Derivado do processo 10.139/2018 
– CGM, conforme descritos no Termo de Referência, às fls. 09/11.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor total de R$ 11.595,00 
(onze mil, quinhentos e noventa e cinco reais), em favor da empresa 
RR DE SOUZA E CIA LTDA, desde que obedecidas às formalidades 
legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 29 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO Nº 14.020/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Registro de Preços – Contratação de empresa especiali-
zada no serviço de fornecimento parcelado de refeições na categoria 
self-service sem balança, incluindo sobremesa e bebida refrigerante/
suco/agua para almoço e lanches para o jantar – Derivado do processo 
10.139/2018 – CGM.

À Contabilidade do FPS,
 
 Senhora Diretora de Contabilidade,

                      Acolho o Parecer de liberação de Adesão nº. 1211/
CGM/SRP/2018, da Controladoria-Geral do Município, constante às 
fls. 62, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no serviço 
de fornecimento parcelado de refeições na categoria self-service sem 
balança, incluindo sobremesa e bebida refrigerante/suco/agua para 
almoço e lanches para o jantar – Derivado do processo 10.139/2018 
– CGM, conforme descritos no Termo de Referência, às fls. 09/11.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor total de R$ 2.805,00 
(dois mil, oitocentos e cinco reais), em favor da empresa RR DE 
SOUZA E CIA LTDA, desde que obedecidas às formalidades legais 
na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 10 de dezembro de 2018.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

PORTARIAS FPS
PORTARIA Nº 004/FPS/PMJP/2019

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária 
por Idade e Tempo de Contribuição em favor do servidor Melquiades 
Pereira dos Santos”

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

R E S O L V E:

  Art. 1º. Conceder o benefício de Aposenta-
doria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição em favor 
do servidor MELQUIADES PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, 
solteiro, portador do RG n° 406.637 SSP/RO, e inscrito no CPF de 
n° 386.004.712-49, cadastro/matrícula n° 12662, no cargo de Jardi-
neiro, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, admitido em 
21/12/2005 no regime jurídico estatutário, com proventos propor-

cionais a 5.891/10.950 dias, equivalente a 46,114% do tempo exigido, 
calculados considerando a média aritmética simples de 80% (oitenta 
por cento) das maiores remunerações, tendo em vista o que consta 
do Processo nº. 4-9691/2018 e por força do Artigo 40, § 1º, inciso 
III, alínea “b” da Constituição Federal de 1988, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, c/c o artigo 32 
da Lei Municipal Previdenciária nº. 1.403/2005 de 20 de Julho 
de 2005.
  Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do 
Município de Ji-Paraná – FPS efetivará a revisão dos proventos de 
aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Art. 1°, da Lei Federal nº 
10887/2004), e passará a custear o servidor a partir de 11 de dezembro 
de 2017.
  Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 11 de dezembro 
de 2017.
  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 15 de janeiro de 2019.

Luiz Fernando Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS Interino
Decreto nº 10273/GAB/PMJP/2018

PORTARIA Nº 005/FPS/PMJP/2019

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária 
por Idade em favor da servidora Marina Veriano Vaz”

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

R E S O L V E:

  Art. 1º. Conceder o benefício de Aposen-
tadoria Voluntária por Idade em favor da servidora MARINA 
VERIANO VAZ, brasileira, casada, portadora do RG n° 340.556 
SSP/RO, e inscrita no CPF n° 340.579.272-04, cadastro/matrícula n° 
11035, no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, com carga horária 
de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SE-
MUSA, admitida em 21/08/2000, e estatutária a partir de 01/08/2005, 
com proventos proporcionais a 10.869/10.950 dias, equivalente a 
99,260% do tempo exigido, calculados considerando a média aritmé-
tica simples de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações, 
tendo em vista o que consta do Processo nº. 4-3596/2018 e por 
força do Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº. 41/2003, c/c o artigo 32 da Lei Municipal Previdenciária 
nº. 1.403/2005 de 20 de Julho de 2005.

  Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do 
Município de Ji-Paraná – FPS efetivará a revisão dos proventos de 
aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Art. 1°, da Lei Federal 
nº 10887/2004), e passará a custear a servidora a partir de 01º de 
dezembro de 2018.

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

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 11 de janeiro de 2019.

Luiz Fernando Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS Interino
Decreto nº 10273/GAB/PMJP/2018
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QUADRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PORTARIA Nº 007/FPS/PMJP/2019

“Dispõe sobre a regulamentação do reajuste do salário para servidor 
municipal inativo (aposentados) e pensionistas do Fundo de Previ-
dência Social”
  O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência 
Social de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Municipal Nº 1403/05 e suas alterações, e de acordo com o que 
dispõe os artigos 18 e 20 da Lei Complementar nº 101/00 de 04 de 
maio de 2000, art. 15 da Lei Federal nº. 10.887, de 18 de junho de 
2004 e a Portaria ME nº. 9, de 15 de janeiro de 2019, publicada no 
D.O.U. do dia 16 de janeiro de 2019,

C O N C E D E:

  Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de 2019, não 
terão valor inferior a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), 
os benefícios correspondentes a aposentadorias, auxílio doença, sa-
lário maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte, concedidos e 
mantidos pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Ji-Paraná – FPS.

  Art. 2º. Os benefícios de aposentadoria e pen-
são por morte concedidos até 31 de janeiro de 2018 serão reajustados 
em 3,43% (três inteiros e quarenta e três centésimos por cento).

  § 1º. Os benefícios a que se refere o caput, 
concedidos a partir de 1º de fevereiro de 2018, serão reajustados de 
acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria.

  § 2º. Para os benefícios majorados devido à 
elevação do salário mínimo para R$ 998,00 (novecentos e noventa 
e oito reais), o referido aumento deverá ser descontado quando da 
aplicação do reajuste de que tratam o caput e o § 1º.

  Art. 3º. O valor da cota do salário-família por 
filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de 
idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2019, 
é de:
  I - R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta 
e quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não 
superior a R$ 907,07 (novecentos e sete reais e sete centavos);

  II - R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta 
centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 
907,07 (novecentos e sete reais e sete centavos) e igual ou inferior 
a R$ 1.364,43 (um mil trezentos sessenta e quatro reais e quarenta e 
três centavos).

  § 1º. Para fins do disposto neste artigo, consi-
dera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo 
salário-de-contribuição, ainda que resultante da soma dos salários-de-
contribuição correspondentes a atividades simultâneas e cumulativas 
autorizadas em lei.

  § 2º. Todas as importâncias que integram o 
salário-de-contribuição serão consideradas como parte integrante da 

remuneração do mês, exceto o décimo terceiro salário e o adicional de 
férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição, para efeito 
de definição do direito à cota do salário-família.

  Art. 4º. O auxílio-reclusão, a partir de 1º de 
janeiro de 2019, será devido aos dependentes do segurado cujo salário-
de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.364,43 (um mil trezentos 
sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), independentemente 
da quantidade de contratos e atividades exercidas.

  Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro 
de 2019.

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 11 de janeiro de 2019.

Luiz Fernando Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS Interino
Decreto nº 10273/GAB/PMJP/2018

Portaria nº 011/FPS/PMJP/2019                       

Ji-Paraná, RO, 31 de janeiro de 2019.

Concede férias ao servidor Tarcizo da Silva Santos e dá outras 
providências.
  O Diretor-Presidente interino do Fundo de 
Previdência Social, no uso das atribuições que lhe confere, conforme 
Decreto nº 10273/GAB/PMJP/2018, e considerando o pedido do 
servidor,

RESOLVE:
  Art. 1º. – Conceder férias do servidor TARCI-
ZO DA SILVA SANTOS, matrícula nº 95329, referente ao exercício 
de 2018, com o período de gozo de 01/02 a 01/03 de 2019.

  Art. 2º. – Durante o período gozo de férias, fica 
estipulado o servidor Denis Ricardo dos Santos, matrícula nº 12976, 
para exercer temporariamente as funções do citado.

  Art. 3º. – Esta portaria entra em vigor a partir 
de desta data.
Registre, publique e cumpra-se.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente interino do FPS 
Decreto nº 10273/GAB/PMJP/2018

PORTARIA Nº 006/FPS/PMJP/2019

Designa a Comissão Permanente para receber, conferir e certificar 
bens e serviços ao FPS – Fundo de Previdência Social.

O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná, 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE (%) 
Até janeiro de 2018 3,43

em fevereiro de 2018 3,20
em março de 2018 3,01
em abril de 2018 2,94
em maio de 2018 2,72
em junho de 2018 2,28
em julho de 2018 0,84
em agosto de 2018 0,59
em setembro de 2018 0,59
em outubro de 2018 0,29
em novembro de 2018 0,00
em dezembro de 2018 0,14

no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal Nº 
1403/05 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados, para compor a Comissão Permanente para 
receber e certificar notas fiscais de materiais permanentes, materiais 
de consumo, materiais de expediente, e de prestação de serviços a 
este Fundo de Previdência Social – F.P.S., os seguintes funcionários:

Art. 2º. A comissão será composta pelos membros abaixo relaciona-
dos, que atuarão sob a presidência do primeiro.

Denis Ricardo dos Santos
Roseli de Fátima Vieira de Sousa
Marisa Aparecida de Queiroz Duarte

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga a portaria n. 069/FPS/PMJP/2016.

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 25 de janeiro de 2019.

Luiz Fernandes Ribas Motta
Diretor-Presidente do FPS - Interino

Decreto nº. 10.273/GAB/PM/JP/2018

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 
DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, 
APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2019
 

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

04092672/0001-25CNPJ :

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

Nº Proc. Licitatório : 000163/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 99
Nº Controle Ata : 047/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 01/11/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura eventual aquisição de material de consumo (médico hospitalar). 
 

Proc. Administrativo : 4935/2018

Registro de Preços (Inicial) CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM EM: 31/01/2019
95614Fornecedor / Proponente : IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -

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.

84 008.004.690 6008,99 12.945,60PCT 1440 840 7.551,600COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM, 11 
FIOS POR CM2, PACOTE COM 500 UNIDADES: 
CLEAN 

Total Registro de Preços (Inicial) : 12.945,60 Saldo Total: 7.551,60

Total Registro de Preços (Inicial) : 12.945,60 7.551,60Saldo Total: 

 


