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ANÁLISES TÉCNICA

NOTIFICAÇÕES

ERRATA
ANALISE TÉCNICA 

042/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da analise técnica n. 042/SEMPLAN/DECONV/
PMJ/19, emita em 16/04/2019.

ONDE SE LÊ:

Considerando o teor da ordem de serviço n. 019/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 1802/2019 e solicitação de serviço 031, docu-
mentos estes enviados a esta empresa.

LEIA-SE 

Considerando o teor da ordem de serviço n. 033/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 18/02/2019 e solicitação de serviço 031, docu-
mentos estes enviados a esta empresa.

Ji-Paraná, 25 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

ANÁLISE TECNICA
nº043/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

À empresa MAMORÉ

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 

Considerando o teor da ordem de serviço n. 185/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, de 13/12/2018, documentos estes enviados a esta 
empresa.

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de 
lavra desta empresa.

Considerando que o corpo técnico ao analisar o projeto apresentado 
constatou alguns equívocos.
É que remeto para análise, com fito a adequação e correção. 
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o dia 
30/04/2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, que não 
poderá ultrapassar às 10h00min. 
Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo 
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cau-
telares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos 
a municipalidade. 
. 

Ji-Paraná, 17 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

ANÁLISE TECNICA 
nº 044/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

À empresa MAMORÉ

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 

Considerando o teor da ordem de serviço n. 062/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, de 01/08/2018 e solicitação de serviço 039/SEM-
PLAN/DECONV/PMJ/19, documentos estes enviados a esta empresa.

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 310/MCMA/2019.

Considerando que o corpo técnico ao analisar o projeto apresentado 
constatou alguns equívocos.

É que remeto para análise, com fito a adequação e correção. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o dia 
08/05/2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, que não 
poderá ultrapassar às 10h00min. 

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo 
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cau-
telares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos 
a municipalidade. 

Ji-Paraná, 29 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

ERRATA
NOTIFICAÇÃO 026/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da notificação n. 026/SEMPLAN/DECONV/
PMJ/19, emita em 22/04/2019.

ONDE SE LÊ:
Considerando o teor da ordem de serviço n. 017/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 04/02/2019.

LEIA-SE 

Considerando o teor da ordem de serviço n. 189/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, com a primeira vigência encerrada em 21/03/2019. 

Ji-Paraná, 25 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

NOTIFICAÇÃO 026/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 017/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 04/02/2019.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 
Considerando o parecer técnico 010/2018.
Considerando a solicitação de serviço 014/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.
Considerando o ofício 139/2019, de lavra desta empresa.
Considerando a nota técnica datada de 19/02/2019 (em anexo).
Considerando o despacho 299/PGM/PM/JP/2019 (em anexo).
Considerando o despacho 301/PGM/PM/JP/2019 (em anexo).
È que remeto para cumprimento do solicitado inicialmente através da 
ordem de serviço 017/SEMPLAN/DECONV/PMJP2019 e solicitação 
de serviço 014/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019. 
Ressalto que o prazo para atendimento do pleito é até 22 de maio 
de 2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, que não 
poderá ultrapassar às 10h00min. 

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo 
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cau-
telares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos 
a municipalidade. 

Ji-Paraná, 22 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

NOTIFICAÇÃO 027/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 148/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, com a primeira vigência encerrada em 13/11/2018.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 

Considerando a solicitação de serviço 034/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.

Considerando o ofício 347/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a nota técnica de 06/05/2019 (em anexo).

È que remeto para análise, com fito a adequação e correção. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o dia 
13 de maio de 2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, 
que não poderá ultrapassar às 10h00min. 

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo 
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cau-
telares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos 
a municipalidade. 
. 

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

NOTIFICAÇÃO 028/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 185/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, com a primeira vigência encerrada em 13/12/2018.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 

Considerando a analise técnica 043/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.

Considerando o ofício 366/2019, de lavra desta empresa.
Considerando a nota técnica de 03/05/2019 (em anexo).
È que remeto para análise, com fito a adequação e correção. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o dia 
13 de maio de 2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, 
que não poderá ultrapassar às 10h00min. 

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo 
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cau-
telares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos 
a municipalidade. 

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
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NOTIFICAÇÃO 029/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 152/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, com a primeira vigência encerrada em 26/11/2018.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 

Considerando analise prévia do oficio encaminhado, informo que 
não foi atendido ao solicitado através da Ordem de Serviço, analise 
técnica, notificação 009 e 020/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

Para atendimento na integra é que segue a presente Notificação, 
considerando que o corpo técnico da SEMPLAN ao analisar o pro-
jeto apresentado constatou alguns equívocos, conforme documento 
em anexo.

È que remeto para análise, com fito a adequação e correção. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o dia 
14 de maio de 2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, 
que não poderá ultrapassar às 10h00min. 

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo 
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cau-
telares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos 
a municipalidade. 

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - 
EPP

Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 077/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com a elaboração de projeto de 
Rede Lógica com equipamentos inclusos para a edificação do CRAS 
MORAR MELHOR II.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, 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 conformidade 
com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, confor-
me consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabelecido no 
Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:
I – Que proceda com a elaboração de projeto de rede lógica com equi-
pamentos inclusos para a edificação do CRAS MORAR MELHOR II, 
conforme solicitado através do memorando 110/SEMAS/ADM/2019. 
Ressalto que a vistoria é obrigatória.

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 civil designado para acompanhamento 

ORDENS DE SERVIÇO

da elaboração é o Srº DURVAL BARTOLOMEU TRIGUEIRO MEN-
DES JUNIOR, que deverá ser consultado, já que deverá acompanhar 
a vistoria e informar as características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 29 de maio de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob pena 
de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 29 de abril de 2019.  
                         

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 078/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para a 
elaboração de projeto de gases medicinais, na Unidade de Terapia 
Intensiva no Hospital Dr. Claudionor Couto Roriz.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, 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 conformidade 
com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, confor-
me consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabelecido no 
Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda com a elaboração de projeto de gases medicinais, 
na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Dr. Claudionor Couto 
Roriz, conforme solicitado através do memorando 049/GAB/SEMU-
SA/2019. Ressalto que a vistoria é obrigatória.

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 civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, que de-
verá ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar 
as características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 29 de maio de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob pena 
de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 29 de abril de 2019.  
                         

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 079/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para a 
elaboração de projeto de fechamento de esquadrias para controle de 
pragas no pátio central, projeto de adequação de esquadrias e clima-
tização da sala de ginástica no Centro Especializado Reabilitação 
física, motora e auditiva – CER III.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, 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 conformidade 
com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, confor-
me consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabelecido no 
Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda com visita “in loco” para a elaboração de projeto para 
fechamento de esquadrias para controle de pragas no pátio central, 
projeto de adequação de esquadrias e climatização da sala de ginástica 
no Centro Especializado Reabilitação física, motora e auditiva – CER 
III. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 
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 civil designado para acompanha-
mento da elaboração é o Srº EDWARD LUIZ FABRIS, que deverá 
ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  
IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 29 de maio de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob pena 
de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 29 de abril de 2019.                           

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 080/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
a elaboração de projeto de Reforma e Ampliação da Unidade de 
Vigilância de Zoonoses.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, 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 conformidade 
com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, confor-
me consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabelecido no 
Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
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PORTARIAS

DETERMINA:

I – Que proceda com visita “in loco” para a elaboração de projeto 
de Reforma e Ampliação da Unidade de Zoonoses do Prédio admi-
nistrativo, anexo, baias de filhotes e canil juntamente com a recons-
trução curral, conforme solicitado através dos  Memo. nº 018/GAB/
SEMUSA/2019 e Memo. nº 005/DCZ/DVS/SEMUSA. Ressalto que 
a vistoria é obrigatória. 

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 civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, que de-
verá ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar 
as características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 03 de julho de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob pena 
de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de maio de 2019.                           

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 081/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para a 
elaboração de laudo e de projeto para condições de funcionamento da 
banheira no Centro de Parto Normal no Hospital Municipal.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, 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 conformidade 
com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, confor-
me consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabelecido no 
Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda com visita “in loco” para a elaboração de laudo e 
projeto para condições de funcionamento da banheira no Centro de 
Parto Normal no Hospital Municipal, conforme solicitado no Memo. 
nº 057/GAB/SEMUSA/2019 e Memo. nº 073/Dir. Geral/HDCCR. 
Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

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 civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, que de-
verá ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar 
as características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 27 de maio de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob pena 
de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de maio de 2019.                           

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

 Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO 
Nº 082/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para a 
elaboração de projeto para reforma da cobertura e adequação de 
Layout referente ao prédio que abriga a secretaria municipal de 
saúde - SEMUSA.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, 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 conformidade 

com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, confor-
me consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabelecido no 
Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda com visita “in loco” para a elaboração para a elabo-
ração de projeto para reforma da cobertura e adequação de Layout 
referente ao prédio que abriga a secretaria municipal de saúde - SE-
MUSA. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

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 civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, que de-
verá ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar 
as características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 28 de junho de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob pena 
de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de maio de 2019.                           

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

 Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA
N.° 077/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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” referente à elaboração de projeto de 
rede lógica com equipamentos inclusos para futuras instalações no 
CRAS MORAR MELHOR II. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 
Conforme Ordem de Serviço 077/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.

Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.
Ji-Paraná – RO, 29 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA 
N.° 078/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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 ADELMO APOLINÁRIO DA 
SILVA, engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” 
referente a elaboração de projeto de gases medicinais, na Unidade de 
Terapia Intensiva no Hospital Dr. Claudionor Couto Roriz, conforme 
solicitado através do memorando 049/GAB/SEMUSA/2019  e ordem 
de serviço 078/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.

Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.
Ji-Paraná – RO, 29 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA 
N.° 079/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Senhor EDWARD LUIZ FABRIS, enge-
nheiro civil, acompanhamento da visita “in loco” para elaboração 
de projeto fechamento de esquadrias e controle de pragas no pátio 
central e projeto de adequação de esquadrias e climatização da sala 
de ginástica no Centro Especializado Reabilitação física, motora e 
auditiva – CER III.  Ordem de Serviço 079/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.

Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 29 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA 
N.° 080/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Senhor ADELMO APOLINÁRIO DA 
SILVA, engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” 
referente à elaboração de projeto de Reforma e Ampliação da Unidade 
de Zoonoses do Prédio administrativo, anexo, baias de filhotes e canil 
juntamente com a reconstrução curral, conforme solicitado através da 
ordem de serviço 080/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.

Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de maio de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017
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PORTARIA 

N.° 081/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Senhor ADELMO APOLINÁRIO DA SIL-
VA, engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para 
a elaboração de laudo e projeto para condições de funcionamento da 
banheira no Centro de Parto Normal no Hospital Municipal, conforme 
solicitado no Memo. nº 057/GAB/SEMUSA/2019 e Memo. nº 073/
Dir. Geral/HDCCR, ordem de serviço 081/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.

Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de maio de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA 
N.° 082/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Senhor ADELMO APOLINÁRIO DA 
SILVA, engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” 
para a elaboração de projeto para reforma da cobertura e adequação 
de Layout referente ao prédio que abriga a secretaria municipal de 
saúde – SEMUSA conforme solicitado através da ordem de serviço 
082/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.

Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de maio de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO

TERMO DE PARALISAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
042/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 118/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018

Considerando o teor do processo administrativo nº 1-1236/2018, que 
consagrou vencedor a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP, através do certame licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/CPL/PMJP/RO do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as normas 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e contrato nº 053/PGM/
PMJP/2018.

Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 118/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, para verificação e adequação do projeto do 

combate e prevenção contara incêndio e pânico na CMEI PEDRO 
GONCALVES, localizada na Rua Xapuri, nº 2270 – Bairro São 
Pedro, em Ji-Paraná-RO.
Considerando a necessidade de apresentação de laudos junto ao CBM/
RO é que remeto a solicitação para que seja apresentado o LAUDO 
ELÉTRICO referente ao CMEI PEDRO GONCALVES.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 24 de abril de 2019, até às 10h00min. 
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos a municipalidade. 

Ji-Paraná, 15 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À  MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
043/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 002/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018
Considerando o teor do processo administrativo nº 1-1236/2018, 
que consagrou vencedor a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES 
E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP, através do certame licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/CPL/PMJP/RO do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as normas 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e contrato nº 053/PGM/
PMJP/2018.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 002/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que tem por objeto o acompanhamento a 
todos os portais disponibilizados pelos entes Federais, Estaduais e 
Municipais, para as ações a seguir:
o Indicação de programas que atendam as necessidades deste 
município;
o Cadastramento de propostas;
o Solução de pendências;
o Ajustes após a aprovação das propostas/convênios;
o Acompanhamento de prazos; e
o Demais ações que entender necessárias conforme deter-
minado através do projeto básico e contrato firmados entre prefeitura/
empresa.
Considerando o teor do Oficio circular 2/2019/CGSPD/DAPES/SAS/
MS de 15/04/2019.
É que segue para cadastramento da proposta conforme e elaboração 
de todas as peças técnicas necessárias.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 29 de abril de 2019, até às 10h00min. 
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos a municipalidade. 

Ji-Paraná, 26 de abril de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À  MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
044/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 130/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018
Considerando o teor do processo administrativo nº 1-1236/2018, 
que consagrou vencedor a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES 
E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP, através do certame licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/CPL/PMJP/RO do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as normas 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e contrato nº 053/PGM/
PMJP/2018.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 130/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que tem por objeto a visita in loco para levan-
tamento objetivando elaboração do projeto elétrico da EMEF NOVA 
ALIANÇA, localizada na linha 86, lote 28, km 45 – Setor Riachuelo, 
conforme solicitado através dos memorandos 585/18/GAB/SEMED 
e 660/SEMOSP/2018 (em anexo).
Considerando o teor do memorando 330/SEMOSP/2019, DE 
03/03/2019.
É que segue para ajuste conforme solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 21 de maio, até às 10h00min. 
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos a municipalidade. 

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À  MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

TERMO DE PARALISAÇÃO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 037/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.
PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:
Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.
AUTORIZA: 
                             I – A paralisação da OS 037/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, esta ação se da em virtude do solicitado através do Oficio 
342/MCMA/2019, e até que a secretaria de origem se encaminhe 
as taxas para protocolo dos projetos junto ao corpo de bombeiros 
devidamente pagas.
 II – o prazo para entrega será oficiado tão logo obtenhamos 
resposta aos questionamentos. 
                     III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecen-
do rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico 
e Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 26 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, 2ª prorrogação de prazo para entrega dos serviços 
solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 025/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/19.
PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:
Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente à ORDEM DE SERVIÇOS 025/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019, que tem por objeto que seja efetuado visita “in loco” 
para elaboração de projeto referente a REFORMA DA GARAGEM 
CENTRAL E DO PRÉDIO DA SEMED, conforme solicitado atra-
vés dos memorando 058/19/GAB/SEMED e 066/19/GAB/SEMED. 
Prorrogação esta solicitada através do Oficio 291/MCMA/2019; 
     II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
03/06/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da ordem de 
serviço até a data de hoje é de 30 dias;

                       III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 17 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  a  prorrogação do prazo para entrega dos serviços 
solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 026/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:
Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                                         I – A prorrogação do prazo para a entrega 
dos serviços referente à ORDEM DE SERVIÇOS 026/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração 
de projeto referente à acessibilidade do prédio da EIEF PARQUE 
DOS PIONEIROS, conforme solicitado através do memorando 
057/19/GAB/SEMED. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 
366/MCMA/2019;
    II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
15/05/2019, até as 10h00min; e
                    III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 30 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO
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TERMO DE REINÍCIO

EXTRATO CMJP

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, 1ª prorrogação de prazo para entrega dos serviços 
solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 046/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/19.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:

Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                
                      I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente à ORDEM DE SERVIÇOS 046/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019, que tem por objeto que seja efetuado visita “in loco” 
para elaboração de projeto de layout da sala de informática - SE-
MED, conforme solicitado através do memorando 125/19/GAB/
SEMED em anexo. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 
291/MCMA/2019; 
 
    II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
14/05/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da ordem de 
serviço até a data de hoje é de 69 dias;

                       III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 17 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, 3ª prorrogação de prazo para entrega dos serviços 
solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 047/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/18.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:

Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                 
              I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente à ORDEM DE SERVIÇOS 047/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, que tem por objeto que seja efetuado visita “in loco” 
para verificação e adequação do projeto do combate e prevenção 
contara incêndio e pânico na CMEI NOSSO LAR, localizado na Rua 
Idelfonso da Silva, nº 2140, Bairro: Nova Brasilia em Ji-Paraná/RO, 
conforme solicitado através do Memorando nº 449/18/GAB/SEMED 
e protocolo nº 10240.7154/2017. Prorrogação esta solicitada através 
do Oficio 357/MCMA/2019; 
 
 II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
20/05/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da ordem de 
serviço até a data de hoje é de 69 dias;

              III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 26 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  a  prorrogação do prazo para entrega dos serviços 
solicitados através das ORDENS DE SERVIÇO abaixo relacionadas.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:

Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                 
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente às ORDENS DE SERVIÇOS conforme relacionado a seguir. 
Prorrogação esta solicitada através do Oficio 343/MCMA/2019;
• ORDEM DE SERVIÇO 056/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, projeto aprovado referente ao projeto de combate a 
incêndio e pânico da CMEI MARCELINO CALEGARIO;
• ORDEM DE SERVIÇO 112/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, projeto aprovado referente ao projeto de combate a 

incêndio e pânico da EMEF PAULO FREIRE;
• ORDEM DE SERVIÇO 111/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, projeto aprovado referente ao projeto de combate a 
incêndio e pânico da EMEIEF ADÃO VALDIR LAMOTA; e
• ORDEM DE SERVIÇO 107/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, projeto aprovado referente ao projeto de combate a 
incêndio e pânico da CMEI PATRICIA VALÉRIO.
 
    II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
30/06/2019, até as 10h00min; e

                       III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 29 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  a  prorrogação do prazo para entrega dos serviços 
solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 061/SEMPLAN/
DECONV/PMJP2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:

Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                 
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente a ORDEM DE SERVIÇOS 061/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de pro-
jeto para reforma no alambrado, muros, troca de portões e reforma 
geral na EMEF Professor Edson Lopes, conforme solicitado através 
do memorando 180/19/GAB/SEMED (enc por email). Prorrogação 
esta solicitada através do Oficio 361/MCMA/2019;
 
    II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
14/05/2019, até as 10h00min; e

                       III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 29 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  a  prorrogação do prazo para entrega dos serviços 
solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 110/SEMPLAN/
DECONV/PMJP2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:

Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo 
para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                 
                     I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente a ORDEM DE SERVIÇOS 110/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2018, que trata sobre visita “in loco” para verificação e adequa-
ção do projeto do combate e prevenção contara incêndio e pânico na 
EMEIEF PROF. EDSON LOPES, localizada à Rua Linha 20 – Setor 
Itapirema, conforme solicitado através dos memorandos nº 461/18/
GAB/SEMED e nº 513/18/GAB/SEMED. Prorrogação esta solicitada 
através do Oficio 137/MCMA/2019;
 
    II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser em 
29/06/2019, até as 10h00min; e

                       III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto básico e 
Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 29 de abril de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE REINICIO

Cientifica à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, o REINICIO da ORDEM DE SERVIÇO 
037/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamen-
to de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017, dispõe:

Considerando a resposta da secretaria de saúde, encaminhada a em-
presa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI 
– EPP através do oficio 147/SEMPLAN/DECONV/PM/JP/2019.

CIENTIFICA: 
                 
                     I – O reinicio da OS 037/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que tem por objeto a realização de visita “in loco” para 
elaboração de projeto de PSCIP referente às unidades pertencentes à 
FUNDAÇÃO CULTURAL, sendo elas: CASA DO PAPAI NOEL, 
UNIDADE DE ARTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MU-
NICIPAL, MUSEU e CASA DO ARTESÃO. Ressalto que a vistoria 
é obrigatória, e deverá dar-se devidamente acompanhada pelo enge-
nheiro fiscal designado e pelo Sr. Marlon Felipe (Fundação cultural).
 
         II – o prazo para entrega ora ajustado passará a ser 
em 06/07/2019, até às 10h00min.

                            III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços obe-
decendo rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto 
básico e Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÂO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2019

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio do seu  
vice Presidente  torna público para conhecimento dos interessados 
que foi  realizada Inexigibilidade  de licitação  cujo objeto é a   taxa 
de inscrição em curso ,. No valor de    R$ 300,00 (Trezentos Reais 
), homologando seu objeto PUBLICA SERVICOS LTDA, inscrita 
no CPNJ sob o nº 04.804.931/0001-01 Conforme artigo 25, inciso II 
combinado com o artigo 13 inciso VI,

Palácio Abel Neves, 07  de maio  de 2019

Affonso A. Cândido
 Presidente da CMJP


