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DECRETOS

DECRETO N. 11567/GAB/PM/JP/2019                                            
12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no corrente 
Exercício Financeiro.

MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando as disposições da Lei Municipal n. 3270, de 09 de 
agosto de 2019, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 
de março de 1964, e
Considerando o teor do Memorando n. 085/SEMFAZ/CAEO/2019,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 505.476,00 (quinhentos e cinco mil, qua-
trocentos e setenta e seis reais), para reforço das dotações vigentes:
  
  02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS
 
1250 20.608.0007.2065.0000 Constr. Manut. Recup. 
de Dren. e Pav. Estradas Vicinais 505.476,00
  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA-
ÇÕES 
  2 Recursos de Outras Fontes - Exer-
cício Corrente
  002 401  Convênio Estadual 
FITHA
 

Art. 2º Para cobertura do Crédito Adicional Especial aberto no artigo 
1º serão utilizados recursos provenientes de:

  02 08 02  DEPARTAMENTO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 615 20.608.0007.2065.0000 C o n s t r . 
Manut. Recup.de Dren. e Pav. Estradas Vicinais - 505.476,00
  
3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 
  2  Recursos de Outras 
Fontes - Exercício Corrente
  002 401  Convênio Estadual 
FITHA
 
 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO N. 11568/GAB/PM/JP/2019
12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente 
Exercício Financeiro.

MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando as disposições da Lei Municipal n. 3211, de 21 de 
dezembro de 2018, e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 
17 de março de 1964, e

Considerando o teor do Memorando no 085/SEMFAZ/CAEO/2019,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicio-
nal Suplementar no valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e 
seiscentos reais) para reforço das dotações vigentes:
  
  02 08 02  DEPARTAMENTO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
 576 15.451.0006.1019.0000 Construção, 
Pavimentação, Drenagem e Recuperação de Vias  10.000,00
  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 
  1  Recursos do Tesouro - 
Exercício Corrente
  002 001  R e c u r s o s 
Próprios do Município

  02 09 01  GABINETE DA SE-
CRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 639 08.122.0001.2051.0000 M a n u t . 
Atividades da Secretaria Assistência Social 33.000,00
  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
  1  Recursos do Tesouro - 
Exercício Corrente
  002 001  R e c u r s o s 
Próprios do Município

  02 16 01  GABINETE DO SE-
CRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
 865 04.121.0001.2055.0000 M a n u t . 
Atividades da Secretaria de Planejamento 6.600,00
  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
  1  Recursos do Tesouro - 
Exercício Corrente
  002 001 Recursos Próprios do 
Município
    
Art. 2º Para cobertura do crédito aberto no artigo 1º serão utiliza-
dos recursos provenientes da anulação em igual valor das dotações 
vigentes:

  02 08 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLIÇOS
 577 15.451.0006.1019.0000 Construção, 
Pavimentação, Drenagem e Recuperação de Vias Urb. -10.000,00
  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
  1 Recursos do Tesouro - Exercício 
Corrente
  002 001 Recursos Próprios do 
Município

  02 09 01 GABINETE DA SECRET. MU-
NIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 630 08.122.0001.2051.0000 M a n u t . 
Atividades da Secretaria Assistência Social -33.000,00
  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
  1 Recursos do Tesouro - Exercício 
Corrente
  002 001 Recursos Próprios do 
Município

  02 16 01 GABINETE DO SECRETÁRIO 
DE PLANEJAMENTO
 875 04.121.0001.2055.0000 M a n u t . 
Atividades da Secretaria de Planejamento -6.600,00
  3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA
  1 Recursos do Tesouro - Exercício 

Corrente
  002 001 Recursos Próprios do 
Município

 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.
 

MARCITO PINTO
Prefeito 

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO N. 11573/GAB/PM/JP/2019
12 DE AGOSTO DE 2019

Nomeia Roseli Guzen, para ocupar a função gratificada de Superin-
tendente de Ensino, Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Ji-Paraná.

MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada Roseli Guzen, para ocupar a função gratificada 
de Superintendente de Ensino, Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Ji-Paraná.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 23 de julho de 2019.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

DECRETO N. 11577/GAB/PM/JP/2019
12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transposição de recursos do orçamento vigente, e dá 
outras providências.

 MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica 
Municipal, 

Considerando as reformulações Administrativas, conforme Consti-
tuição Federal, art. 167, VI, e tendo em vista as disposições da Lei 
Municipal n. 3185, de 05 de julho de 2018, e

Considerando o teor do Memorando no 085/SEMFAZ/CAEO/2019,

 D E C R E T A:

Art. 1º Fica transposto o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais) de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2019, conforme a seguir descritos:

§ 1º Acréscimo (+):

 LOCAL:  02 PODER EXECUTIVO
     02 07 01  
GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  Ficha: 3 7 1  
10.122.0001.2080.0000 PAGAD - Prog. Apoio a Gestão 
Administrativa 25.000,00
   3.1.90.94.00 INDENIZA-
ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.

§ 2º Redução (-):

 LOCAL:  02 PODER EXECUTIVO
   02 07 03  BLOCO DE 
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
  Ficha: 4 1 8  
10.301.0004.2058.0000 PAMPREVE - Progr. Atenção 
Medicina Preventiva -25.000,00
   3.1.90.11.00 V E N C I -
MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

 Art. 2º A presente transposição não implica em abertura 
de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, 
já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostas 
pela Lei Municipal n. 3185/2018 e dentro dos valores aprovados para 
os poderes, órgãos e unidades contempladas.
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 Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO N. 11578/GAB/PM/JP/2019
12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transposição de recursos do orçamento vigente, e dá 
outras providências.
MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando as reformulações Administrativas, conforme Consti-
tuição Federal, art. 167, VI, e tendo em vista as disposições da Lei 
Municipal n. 3185, de 05 de julho de 2018, e

Considerando o teor do Memorando no 085/SEMFAZ/CAEO/2019,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica transposto o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2019, conforme a seguir descritos:
§ 1º Acréscimo (+):
LOCAL:  02 PODER EXECUTIVO  
  02 06 02  MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 Ficha: 207 12.361.0002.2032.0000 
PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental 50.000,00
   3.1.90.94.00 INDENIZA-
ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB.

§ 2º Redução (-):
LOCAL:  02 PODER EXECUTIVO
   02 06 02  MANUTEN-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ficha: 271 12.365.0003.2033.0000 PGEDEI - 
Prog. Gestão em Educação Infantil -50.000,00
   3.1.90.11.00 V E N C I -
MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

 Art. 2º A presente transposição não implica em abertura 
de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, 
já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostas 
pela Lei Municipal n. 3185/2018 e dentro dos valores aprovados para 
os poderes, órgãos e unidades contempladas.
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO N. 11579/GAB/PM/JP/2019
12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a transposição de recursos do orçamento vigente, e dá 
outras providências.
MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando as reformulações Administrativas, conforme Consti-
tuição Federal, art. 167, VI, e tendo em vista as disposições da Lei 
Municipal n. 3185, de 05 de julho de 2018, e

Considerando o teor do Memorando no 085/SEMFAZ/CAEO/2019,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica transposto o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil 
reais) de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2019, conforme a seguir descritos:

§ 1º Acréscimo (+):
LOCAL:  02 PODER EXECUTIVO
     02 08 01  
GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS
Ficha: 563 15.122.0001.2049.0000 PAGAD - 
Prog. Apoio a Gestão Administrativa 5.000,00
   3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO
LOCAL:  02 PODER EXECUTIVO
    02 08 02  
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
Ficha: 620 26.782.0006.1040.0000 P R O I N -
FRAURB - Programa de Infraestrutura Urb. 12.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON-
SÓRCIO
§ 2º Redução (-):

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 08 02  DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLIÇOS
  Ficha: 5 7 7  
15.451.0006.1019.0000 PROINFRAURB - Programa de 
Infraestrutura Urb. -17.000,00
   3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
Art. 2º A presente transposição não implica em abertura de crédito 
adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que 
efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostas pela 
Lei Municipal n. 3185/2018 e dentro dos valores aprovados para os 
poderes, órgãos e unidades contempladas.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO N. 11614/GAB/PM/JP/2019
19 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza a cessão do servidor municipal Jorge de Jesus Santos, ao 
Município de Ariquemes - Rondônia.
MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando o teor do Ofício n. 182/2019 – SEMGOV/PMA, da 
Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, e

Considerando manifestação favorável da Secretária Municipal de 
Saúde, através do Memorando n. 130/GAB/SEMUSA/2019, 

D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizada a cessão do servidor Jorge de Jesus Santos, 
Técnico de Enfermagem – 40 horas, matrícula nº 13.863, do quadro 
efetivo do Município de Ji-Paraná, ao Município de Ariquemes - 
Rondônia, até 31 de dezembro de 2019.
Art. 2º O ônus da presente cessão será suportado pelo Município de 

Ariquemes - Rondônia.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 1º de setembro de 2019.

Palácio Urupá, aos 19 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

DECRETO N. 11615/GAB/PM/JP/2019
19 DE AGOSTO DE 2019

Retifica o artigo 1º do Decreto nº 11289/GAB/PM/JP/2019, de 25 
de junho de 2019.
MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando o lapso redacional cometido no valor mencionado 
no “art. 1º” do Decreto nº 11289/GAB/PM/JP/2019, de 25 de junho 
de 2019, e Considerando o teor do Memorando n. 086/SEMFAZ/
CAEO/2019, 
D E C R E T A:
Art. 1º Fica retificado o artigo 1º do Decreto n. 11289/GAB/PM/
JP/2019, sendo que, onde se lê: “1.375.359,44 (um milhão, trezentos 
e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta 
e quatro centavos)”, leia-se “1.375.359,64 (um milhão, trezentos e 
setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 
quatro centavos)” passando a vigorar com nova redação, conforme 
a seguir descrito:
 (...)
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 1.375.359,64 (um milhão, trezentos e 
setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 
quatro centavos), para reforço das dotações vigentes:
(...)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 25 de junho de 2019.

Palácio Urupá, aos 19 dias do mês de agosto de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretário Municipal de Fazenda

AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 01
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N. 058/CPL/PMJP/RO/2019
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro, de-
creto nº 10730/19, torna público para conhecimento dos interessados 
que em detrimento a impugnação ao Pregão Eletrônico epigrafado, 
houve a necessidade de modificar o Edital e seus Anexos, Processo 
nº 1-12291/2018/SEMUSA, que tem como objeto o Registro de 
Preços (SRP) para eventual e futura aquisição de materiais 
de laboratório (reagentes, dentre outros) com fornecimento de 
equipamentos para o sistema de automação laboratorial, em 
regime de comodato, para atender as necessidades do Hospital 
Municipal de Ji-paraná/RO a pedido da Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMUSA, sendo as modificações realizadas nos seguintes 
itens: 3.1.2, 3.2 e seguintes, do Termo de Referência – ANEXO I; Lote 
1 itens 20, 23 e Lote 4 item 45 do Quadro de Estimativa – ANEXO 
II; e Valor global estimado do Edital. O edital com suas alterações, 
na íntegra, estão disponíveis no http://www.comprasgovernamentais.
gov.br e no site www.ji-parana.ro.gov.br. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame, serão prestados pelo Pregoeiro (a) 
e Equipe de Apoio, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito 
a Av. Dois de Abril, n. 1701 - bairro: Urupá, em Ji-Paraná/RO - CEP: 
76.900-149, Telefone: (0xx) 69-3421-9264.
DATA DE ABERTURA: 06 de setembro de 2019, às 09h30min 
(Horário de Brasília-DF).

Ji-Paraná/RO, 23 de agosto de 2019.

Valdeir Antonio de Souza
Pregoeiro 

Decreto n. 10730/GAB/PM/JP/19
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ANÁLISES TÉCNICAS
ANÁLISE TECNICA nº 071/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. 060/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 25/03/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa.

Considerando o parecer técnico 055/2019/DER-SENG, de 
30/07/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 09/08/2019, 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, 02 de agosto 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 072/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. 078/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 29/04/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 565/MCMA/2019.

Considerando o parecer técnico 015/2019, de 07/08/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 15/08/2019, 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, 07 de agosto 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 073/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. 103/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 25/06/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 604/MCMA/2019.

Considerando o apontado à equipe técnica desta empresa em 
06/08/2019.

- Apresentar ART registrada; Rever transporte dos materiais; Plani-
lha sem arredondamento; Grama sem plantio?; Chapa de aço sem 
especificação e quantidade em kilos; Falta especificação das placas 
na planilha; e Atentar todos os itens do projeto.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 19/08/2019, devendo ser respeitado o horário para protocolo, 
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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, 09 de agosto 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 074/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. 002/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, de 26/06/2018, enviada a esta empresa. 

Considerando o cadastro da proposta 038988/2019.

Considerando o parecer postado pelo Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, na data de 09/08/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 159/08/2019, 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, 12 de agosto 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 075/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. 106/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 01/07/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 598/MCMA/2019.

Considerando o parecer técnico 017/2019, de 13/08/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 23/08/2019, 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, 13 de agosto 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 076/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. 114/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 10/07/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 611/MCMA/2019.

Considerando o parecer técnico 018/2019, de 13/08/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 26/08/2019, 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, 13 de agosto 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 077/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. 124/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 05/08/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 613/MCMA/2019.

Considerando que o projeto a ser apresentado deve ser para aquisição 
de matérias, solicito rever o apresentado e formatação do mesmo para 
o modelo de EXECUÇÃO DIRETA.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 23/08/2019, 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, 15 de agosto 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 078/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. 036/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 18/02/2019 (Casa do Papai Noel), enviada a 
esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 455/MCMA/2019.

Considerando o parecer técnico de 15/08/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 28/08/2019, 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, 19 de agosto 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 079/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. 046/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 18/03/2019, enviada a esta empresa. 
Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do oficio 406/MCMA/2019.

Considerando o parecer técnico de 15/08/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 28/08/2019, 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, 19 de agosto 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 080/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. 175/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, de 10/12/2018, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa.
Considerando o Oficio 1021/2019/GIGOV/PV, de 19/08/2019.
É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 29/08/2019, 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, 20 de agosto 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 081/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. 083/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 13/05/2019, enviada a esta empresa. 
Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do Oficio 615/MCMA/2019.

Considerando que fora apresentado somente uma cotação válida, e 
para balizamento de preços faz-se necessário a consulta mínima com 
03 empresas (assunto já tratado anteriormente com esta empresa).

É que remeto para apresentação das cotações.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 02/09/2019, 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, 21 de agosto 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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ANÁLISE TECNICA nº 082/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. 100/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 17/06/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa, 
através do Oficio 656/MCMA/2019.

Considerando o parecer técnico 020/2019.

É que remeto para análise, com fito de resposta quanto ao apontado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 30/08/2019, 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, 21 de agosto 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.

SOLICITAÇÕES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA DE LICITAÇÃO

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 14/08/2019, a Licença Municipal de Localização, para 
a seguinte atividade de Readequação da rede de esgoto e instalação de 
estação compacta de esgoto – ETE da UBS São Francisco, localizada 
na rua Vila Velha, s/n, São Francisco, no município de Ji-paraná / RO.

Ji-Paraná/RO, 14 de agosto de 2019

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 14/08/2019, a Licença Municipal de Instalação, para a 
seguinte atividade de Readequação da rede de esgoto e instalação de 
estação compacta de esgoto – ETE da UBS São Francisco, localizada 
na rua Vila Velha, s/n, São Francisco, no município de Ji-paraná / RO.

Ji-Paraná/RO, 14 de agosto de 2019

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 14/08/2019, a Licença Municipal de Localização, para 
a seguinte atividade de Readequação da rede de esgoto e instalação de 
estação compacta de esgoto – ETE da UBS Primavera, localizada na 
rua Plácido de Castro, s/n, Primavera, no município de Ji-paraná / RO.

Ji-Paraná/RO, 14 de agosto de 2019

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 14/08/2019, a Licença Municipal de Instalação, para a 
seguinte atividade de Readequação da rede de esgoto e instalação de 
estação compacta de esgoto – ETE da UBS Primavera, localizada na 
rua Plácido de Castro, s/n, Primavera, no município de Ji-paraná / RO.

Ji-Paraná/RO, 14 de agosto de 2019

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 24/07/2019, a Licença Municipal de Localização, para 
a seguinte atividade de Pavimentação em vias urbanas Ruas Colorado 
d’Oeste e Rodrigues Alves, no município de Ji-paraná / RO.

Ji-Paraná/RO, 22 de agosto de 2019

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 24/07/2019, a Licença Municipal de Localização, para 
a seguinte atividade de Pavimentação em vias urbanas Ruas Colorado 
d’Oeste e Rodrigues Alves, no município de Ji-paraná / RO.

Ji-Paraná/RO, 22 de agosto de 2019

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/CPL/CMJP/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/CMJP/19

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizada a licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELE-
TRÔNICA, sob o n. 13/CPL/CMJP/2019, Formação de Registro de 
Preços para futuro e eventual Contratação de empresa especializada 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica 
para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Ji-Paraná e forne-
cimento de peças genuínas ou originais e de materiais necessários 
ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais da Câmara Muni-
cipal de Ji-Paraná., conforme quantidades e especificações técnicas 
constantes no Termo de Referência, Valor estimado da aquisição: 
R$ 40.000,00 (quarenta  mil reais) sendo o valor estimado para 
serviços de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e para peças o valor 
de R$ 25.000,00( Vinte e cinco mil reais)., tudo conforme disposto 
no Edital, cuja data para recebimento, abertura e sessão de disputa 
por lances , será realizada no dia 09   de Setembro   de 2019 , com 
início às 10 h00 horas (conforme horário de Brasília  ), realizado, no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov

Ji-Paraná, 22 de agosto  de 2019

Alexandre Aparecido Alves da Silva
Pregoeiro/CMJP

CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA 

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação, referente Aviso de licitação Processo 
administrativo nº 104/CMJP/19
, passa a ter a seguinte redação;
Onde se lê: PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o n. 08/CPL/
CMJP/2019
Leia-se: PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o n. 011/CPL/
CMJP/2019

Ji-Paraná, 22 de agosto de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA 

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitação, referente extrato de homologação 
Processo administrativo nº 104/CMJP/19
, passa a ter a seguinte redação;
Onde se lê: Palácio Abel Neves, 19 de Junho de 2019
Leia-se: Palácio Abel Neves, 19 de Julho de 2019

Ji-Paraná, 22 de agosto de 2019.

NOTIFICAÇÃO 047/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 084/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 13/05/2019 
e analise técnica 064/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 

arquitetônicos para esta municipalidade. 

Considerando o ofício 584/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico 013/2019 de 06/08/2019 (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 14 de agosto 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 agosto 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 048/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 123/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, com a primeira vigência encerrada em 18/09/2018 
e analise técnica 068/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 597/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico 014/2019 de 07/08/2019 (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 15 de agosto 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, 07 de agosto 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 049/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 058/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 26/03/2019 
e analise técnica 061/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 578/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico de 09/08/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 22 de agosto 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, 12 de agosto 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 050/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 090/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 18/07/2019 
e analise técnica 069/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 
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Considerando os ofícios 567/2019 e 606/2019 de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico nº 016/2019 de 12/08/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 23 de agosto 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, 13 de agosto 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 051/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 050/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 18/03/2019 
e analise técnica 062/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 605/2019 de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico nº 016/2019 de 12/08/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 23 de agosto 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, 15 de agosto 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 052/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da documentação abaixo relacionada:

1 - Ordem de serviço 126/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19; e

2 – Ordem de serviço 110/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

Considerando o prazo de entrega abaixo relacionado:
Expirou em 14/08/2019.
Expirou em 21/08/2019.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade e que os prazos de entrega 
dos projetos são pré acordados entre as partes.
Considerando que o setor responsável pelo recebimento da documen-
tação, não fora oficiado sobre o atraso na entrega dos documentos.

Notifico-o para a apresentação da documentação até a data de 26 de 
agosto de 2019, às 10:00 hrs, juntamente com justificativa eviden-
ciando os fatores que levaram ao atraso.

Ji-Paraná, 22 de agosto 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 053/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 074/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 22/04/2019, 
analise técnica 060/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19 e notificação 046/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos 
arquitetônicos para esta municipalidade. 
Considerando o ofício 650/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico 024/19, de 22/08/2019 (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 03 de setembro 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, 23 de agosto 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 123/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de projeto ampliação de 08 salas de aula, pátio e ade-
quações de banheiros, da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Moisés Umbelino.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuado visita “in loco” para a elaboração de projeto 
de ampliação de 08 salas de aula, pátio e adequações de banheiros, 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moisés Umbelino Go-
mes, conforme solicitado através dos memorandos nº 096/18/GAB/
SEMED e 131/18/GAB/SEMED (enc. no email). Ressalto que a 
vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a engenheira civil designada para acompanhamento 
da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá ser 
consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as carac-
terísticas do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 04 de 
outubro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 124/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de projeto para recuperação de meio fio, calçadas e 
pavimento.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuado visita “in loco” que proceda com a elaboração 
de projeto para Recuperação de Meio Fio, Calçadas e Pavimento nos 
trechos: Rua Toledo entre 31 de março a Rua das Pedras; Rua Padre 
Cícero, entre 31 de Março e Rua das Pedras; e Rua Vista Alegre, 
entre Monte Castelo Branco. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que o engenheiro civil designado para acompanha-
mento da elaboração é o Sr. EDWARD LUIZ FABRIS, que deverá 
ser consultado. 
.  
IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 07 de 
agosto de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento 
deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa até 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, 
sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 125/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com a atualização de planilha 
orçamentária referente ao processo 2349/2017, que tem como objeto 
Ampliação do Hospital Municipal - Leitos de UTI.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda que proceda com a atualização de planilha orçamen-
tária referente ao processo 2349/2017, que tem como objeto à obra 
de Ampliação do Hospital Municipal - Leitos de UTI. Ressalto que 
a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que o engenheiro civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o Sr. ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, que 
deverá ser consultado. 

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 03 de 
setembro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 126/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de laudo e projeto, referente arquibancadas Parque de 
Exposição de Ji-Paraná-RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuado visita “in loco” que proceda com elaboração 
de laudo e projeto (caso necessário) referente arquibancadas Parque 
de Exposição de Ji-Paraná-RO. Conforme solicitado (enc. no email). 
Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.
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III – Informo que a engenheira civil designada para acompanhamento 
da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá ser 
consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as carac-
terísticas do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 14 de 
agosto de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento 
deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa até 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, 
sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 127/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de Termo de Referência com especificação de material 
a ser adquirido para manutenção das Unidades Básicas de Saúde.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco”  e que proceda com elaboração 
de Termo de Referência com especificação de material a ser adquirido 
para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, em Ji-Paraná-RO. 
Conforme solicitações dispostas nos Ofícios Nº 001/Ass.Suporte/2019 
e Nº 002/Ass.Suporte/2019. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompanhamen-
to da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá 
ser consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 17 de 
setembro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 127/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de Termo de Referência com especificação de material 
a ser adquirido para manutenção do Hospital Municipal de Ji-Pa-
raná – RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco”  e que proceda com elaboração 
de Termo de Referência com especificação de material a ser adquirido 
para manutenção do Hospital Municipal de Ji-Paraná-RO. Confor-
me solicitações encaminhadas via e-mail. Ressalto que a vistoria é 
obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompanhamen-
to da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá 
ser consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 07 de 
Outubro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

 Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 129/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de projeto para a construção de quatro quiosques no 
espaço do Ginásio Gerivaldo José, em Ji-Paraná – RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” e que proceda com elaboração de 
projeto para a construção de quatro quiosques no espaço do Ginásio 
Gerivaldo José, em Ji-Paraná – RO. Conforme solicitações encami-
nhadas via e-mail. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompanhamen-
to da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá 
ser consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 12 de 
setembro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 130/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de projeto para reforma geral do prédio que abriga a 
Secretaria Municipal de Planejamento, de Ji-Paraná - RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” e que proceda com elaboração 
de projeto para reforma geral do prédio que abriga a Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, de Ji-Paraná - RO. Conforme solicitações 
encaminhadas via e-mail. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompanhamen-
to da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá 
ser consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 

características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 24 de 
setembro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 131/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
atualização de planilha e de projeto referente a ILUMINAÇÃO DA 
BR 364, trecho urbano do Município de Ji-Paraná - RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” para atualização de planilha e 
de projeto referente à ILUMINAÇÃO DA BR 364, trecho urbano do 
Município de Ji-Paraná – RO, conforme projeto encaminhado a esta 
empresa. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompanhamen-
to da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá 
ser consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 23 de 
outubro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 20 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 132/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
atualização de planilha e de projeto referente à AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL – CENTRO DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM, no Município de Ji-Paraná - RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” para atualização de planilha 
e de projeto referente à AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
– CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, no Município de 
Ji-Paraná - RO. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que o Engenheiro Civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o SR. ADELMO APOLINARIO DA SILVA, que 
deverá ser consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar 
as características do projeto.  
IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 16 de 



5246
Ji-Paraná (RO), 23 de agosto de 2019 - 9Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 3102

outubro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 133/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
atualização de planilha e de projeto referente à AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL – 2ª ETAPA DO LABORATÓRIO, no Mu-
nicípio de Ji-Paraná - RO.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” para atualização de planilha e 
de projeto referente à AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 
– 2ª ETAPA DO LAORATÓRIO, no Município de Ji-Paraná - RO. 
Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que o Engenheiro Civil designado para acompanha-
mento da elaboração é o SR. EDWARD LUIS 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 será até 18 de 
outubro de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 134/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de PARECER TÉCNICO referente as condições físicas 
da EDIFICAÇÃO e ao entorno do prédio onde ocorreu o sinistro em 
20/08/2019, neste Município.

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 estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” para elaboração de PARECER 
TÉCNICO referente as condições físicas da EDIFICAÇÃO e ao 
entorno do prédio onde ocorreu o sinistro em 20/08/2019, neste 
Município. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo adminis-
trativo supracitado, bem como os prazos deferidos nesta.

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompanhamento 
da elaboração é a Srta. JANE PAULA SELHORST, que deverá ser 
consultada, já que deverá acompanhar a vistoria.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 26 de 
agosto de 2019, às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento 
deste prazo deverá ser informado formalmente pela empresa até 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, 
sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIAS
PORTARIA N.° 136/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” para elaboração de 
projeto de ampliação de 08 salas de aula, pátio e adequações de 
banheiros, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moisés 
Umbelino Gomes e conforme Ordem de Serviço 123/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 137/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a 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 FABRIS, engenheiro 
civil, acompanhamento da visita “in loco” referente a elaboração de 
projeto para Recuperação de Meio Fio, Calçadas e Pavimento nos 
trechos: Rua Toledo entre 31 de março a Rua das Pedras; Rua Padre 
Cícero, entre 31 de Março e Rua das Pedras; e Rua Vista Alegre, entre 
Monte Castelo e Castelo Branco e conforme Ordem de Serviço 124/
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 considerado 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 138/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a 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, acompanhamento de atualização de pla-
nilha orçamentária referente ao processo 2349/2017, que tem como 
objeto à obra de Ampliação do Hospital Municipal - Leitos de UTI e 
conforme Ordem de Serviço 125/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 considerado 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 139/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” que proceda com ela-
boração de laudo e projeto caso necessário, referente arquibancadas 
Parque de Exposição de Ji-Paraná-RO conforme Ordem de Serviço 
126/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 140/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

SUBSTITUI  ENG. CIVIL INDICADO PARA ACOMPANHAMEN-
TO 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 - CONSIDERANDO a necessidade de Substituição do enge-
nheiro civil o Sr. DURVAL B. T. MENDES JUNIOR, fica nomeada a 
Srta JANE PAULA SELHORST, engenheira civil, acompanhamento 
do estudo de viabilidade para implantação e adequação de rotatórias 
no município de Ji-Paraná, conforme solicitado pelo Ofício nº 293/
PRES/AMT/2019. A portaria ora elaborada é referente à ordem de 
serviço 103/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

Art. 2º - A Servidora nomeada deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.
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Art. 3º - A Servidora nomeada deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 

Art. 4º - A servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão das peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

ART. 6ª - Revoga-se, a partir desta data, a Portaria nº 086/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019. 

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 06 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N.° 141/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” e elaboração de Termo 
de Referência com especificação de material a ser adquirido para 
manutenção das Unidades Básicas de Saúde, em Ji-Paraná-RO, con-
forme a Ordem de Serviço 127/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 142/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenhei-
ra civil, para acompanhamento da visita “in loco” e elaboração de 
Termo de Referência com especificação de material a ser adquirido 
para manutenção do Hospital Municipal de Ji-Paraná-RO, conforme 
a Ordem de Serviço 128/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 143/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenhei-
ra civil, para acompanhamento da visita “in loco” e elaboração de 
projeto para a construção de quatro quiosques no espaço do Ginásio 
Gerivaldo José, em Ji-Paraná – RO, conforme a Ordem de Serviço 
129/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 144/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” e elaboração de projeto 
para reforma geral do prédio que abriga a Secretaria Municipal de 
Planejamento, de Ji-Paraná - RO, conforme a Ordem de Serviço 130/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 145/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

SUBSTITUI  ENG. CIVIL INDICADO PARA ACOMPANHAMEN-
TO 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 - CONSIDERANDO a necessidade de Substituição do 
engenheiro civil o Sr. ADELMO APOLINARIO DA SILVA, fica 
nomeada a Srta JANE PAULA SELHORST, engenheira civil, 
para acompanhamento e recebimento do projeto e laudo referente a 
construção de ETE´s UBS dos bairros São Francisco e Primavera, 
conforme solicitado no Memo. nº 030/GAB/SEMUSA/2019 e ordem 
de serviço 083/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.

ART. 6ª - Revoga-se, a partir desta data, a Portaria nº 083/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019. 

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 20 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N.° 146/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” referente a atualiza-
ção de planilha e de projeto alusivo à ILUMINAÇÃO DA BR 364, 
trecho urbano do Município de Ji-Paraná – RO, conforme a Ordem 
de Serviço 127/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 20 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 147/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 Sr. ADELMO APOLINARIO DA SILVA, 
engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para 
atualização de planilha e de projeto referente à AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL – CENTRO DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM, no Município de Ji-Paraná - RO, conforme a Ordem de 
Serviço 132/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 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, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017
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PORTARIA N.° 148/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 Sr. EDWARD LUIS FABRIS, engenheiro 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” para atualização de 
planilha e de projeto referente à AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL – 2ª ETAPA DO LABORATÓRIO, no Município de 
Ji-Paraná - RO, conforme a Ordem de Serviço 133/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 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, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 149/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Nomeia a servidora pública 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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” para elaboração de 
PARECER TÉCNICO referente às condições físicas da EDIFICA-
ÇÃO e ao entorno do prédio onde ocorreu o sinistro em 20/08/2019, 
neste Município, conforme a Ordem de Serviço 134/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

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

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

Art. 4º - A Servidora ora nomeada, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA Nº 062/FPS/PMJP/2019

Designa a Comissão para receber, conferir e certificar serviços de 
fornecimento de Agua, Luz e Telefonia Fixa, prestados ao FPS – 
Fundo de Previdência Social.

A Diretora-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 Decreto Municipal n. 10.617/06 e Decreto 
n. 10.603/GAB/PMJP/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão para receber e certificar 
notas fiscais de serviços de fornecimento de Agua, Luz e Telefonia 
Fixa prestados a este Fundo de Previdência Social – F.P.S., os mem-
bros abaixo relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro:

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Denis Ricardo dos Santos

Art. 2º- Os serviços serão sem ônus para o Fundo de Previdência 
Social e o Município.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga a portaria n. 038/FPS/PMJP/2019.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 08 de agosto de 2019.

ELIANE CRISTINE SILVA
Diretora-Presidente do FPS

Decreto nº. 10.613/GAB/PM/JP/2019

PORTARIA Nº 063/FPS/PMJP/2019

Designa a Comissão para receber, conferir e certificar os serviços de 
Locação de Imóvel, do Fundo de Previdência Social – FPS.

A Diretora-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 Decreto Municipal n. 10.617/06 e Decreto 
n. 10.603/GAB/PMJP/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear, para compor a Comissão para receber, conferir e 
certificar notas fiscais de prestação de serviços de locação de imóvel, 
deste este Fundo de Previdência Social – F.P.S., os membros abaixo 
relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro.

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Lanea de França Cirqueira

Art. 2º- Os serviços ora prestados serão sem ônus para o Fundo de 
Previdência Social e o Município.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga a portaria n. 051/FPS/PMJP/2019.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 08 de agosto de 2019.

ELIANE CRISTINE SILVA
Diretora-Presidente do FPS

Decreto nº. 10.613/GAB/PM/JP/2019

PORTARIA Nº 064/FPS/PMJP/2019

Designa a Comissão para receber, conferir e certificar serviços 
referente a realização de curso, prestados ao FPS – Fundo de Pre-
vidência Social.

A Diretora-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 Decreto Municipal n. 10.617/06 e Decreto 
n. 10.603/GAB/PMJP/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados, para compor a Comissão para receber, 
conferir e certificar notas fiscais de serviços referente a realização de 
curso, prestados a este Fundo de Previdência Social – F.P.S., os mem-
bros abaixo relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro.

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Odaléia Duarte

Art. 2º- Os serviços ora prestados serão sem ônus para o Fundo de 
Previdência Social e o Município e revoga a portaria n. 056/FPS/
PMJP/2019.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 08 de agosto de 2019.

ELIANE CRISTINE SILVA
Diretora-Presidente do FPS

Decreto nº. 10.613/GAB/PM/JP/2019

PORTARIA Nº 065/FPS/PMJP/2019

Designa a Comissão para receber, conferir e certificar serviços 
de Locação de Sistema de Software informatizado, prestados ao 
FPS – Fundo de Previdência Social.

A Diretora-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 Decreto Municipal n. 10.617/06 e Decreto 
n. 10.603/GAB/PMJP/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados, para compor a Comissão para receber, 
conferir e certificar notas fiscais de serviços referente a Locação 
de Sistema de Software informatizado, prestados a este Fundo de 

Previdência Social – F.P.S., os membros abaixo relacionados, que 
atuarão sob a presidência do primeiro.
Marisa Aparecida de Queiroz Duarte
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Lanea de França Cirqueira 

Art. 2º- Os serviços ora prestados serão sem ônus para o Fundo de 
Previdência Social e o Município.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga a portaria n. 059/FPS/PMJP/2019.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 08 de agosto de 2019.

ELIANE CRISTINE SILVA
Diretora-Presidente do FPS

Decreto nº. 10.613/GAB/PM/JP/2019

PORTARIA Nº 066/FPS/PMJP/2019

Designa a Comissão para receber, conferir e certificar os materiais 
permanentes deste FPS – Fundo de Previdência Social.

A Diretora-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 Decreto Municipal n. 10.617/06 e Decreto 
n. 10.603/GAB/PMJP/2019.

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam nomeados, para compor a Comissão para receber, 
conferir e certificar notas fiscais de material permanente deste Fundo 
de Previdência Social – F.P.S., os membros abaixo relacionados, que 
atuarão sob a presidência do primeiro.

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte
Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Odaléia Duarte

Art. 2º- Os serviços ora prestados serão sem ônus para o Fundo de 
Previdência Social e o Município.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 08 de agosto de 2019.

ELIANE CRISTINE SILVA
Diretora-Presidente do FPS

Decreto nº. 10.613/GAB/PM/JP/2019

SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 073/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 067/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 067/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que tem por objeto a com visita “in loco” para 
levantamento e estudo com todas as peças técnicas, referente à obra 
de CONSTRUÇÃO DE CENTRAL-SAMU, localizada na Rua Sena 
Madureira esquina com Rua Vinicius de Moraes, Bairro São Pedro.

Considerando a necessidade de vistoria do CORPO DE BOMBEI-
RO é que encaminho cópia da taxa paga e solicito apresentação do 
projeto aprovado.
 
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 15/10/2019, às 10h00min. 

Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos à municipalidade. 

Ji-Paraná, 15 de agosto de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ÀMAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
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SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 074/SEMPLAN/DECONV/

PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 099/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.

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 099/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que tem por objeto a com visita “in loco” 
para a elaboração de projeto para a construção de praça, ao lado da 
UBS São Bernardo.

Considerando que através do oficio 659/MCMA/2019, nos fora 
apresentado somente o ante-projeto.

É que remeto para elaboração do projeto completo, com todas as suas 
peças técnicas necessárias. E ressalto que os pré ou ante-projetos 
devem ser apresentados antes da data final da ordem de serviço, visto 
que, a solicitação é para apresentação de projeto.
 
Informo que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 20/09/2019, às 10h00min. 

Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos à municipalidade. 

Ji-Paraná, 20 de agosto de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 075/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 033, 034 e 036/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 das ORDENS DE SERVIÇO acima menciona-
das, que tem por objeto a com visita PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
dos convênios proposta 025095/2018, 027170/2018 e 026427/2018.

Considerando que houve a entrega da nova planilha elaborada.

É que remeto para substituição do tipo do pavimento de CBUQ para 
BLOCO SEXTAVADO, inclusão de trechos, ajuste na descrição dos 
trechos das pavimentações na planilha, inclusão de soma total de cada 
lote e verificação do item 1.3.
 
Informo que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 30/08/2019, às 10h00min. 

Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos à municipalidade. 

Ji-Paraná, 22 de agosto de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 076/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 124/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019.

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 124/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019 e ANALISE TÉCNICA 077/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/19, que trata sobre PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DE MEIO FIO E CALÇADAS.

Considerando o despacho 03 do processo 1-7692/2015.

É que remeto para inclusão de trechos ao projeto que esta sendo 
elaborado, solicito que a apresentação da planilha se de por trechos 
em duas etapas referente a primeira e segunda solicitação.
 
Informo que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 02/09/2019, às 10h00min. 

Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima 
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause pre-
juízos à municipalidade. 

Ji-Paraná, 22 de agosto de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

TERMOS DE PRORROGAÇÃO
Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 014/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 e solicitação de serviço 071/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 014/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018 e solicitação de serviço 071/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre para emissão de laudo e início da execu-
ção dos serviços de elaboração do projeto de “Aquisição e Instalação 
de Reservatório de água no centro Municipal de educação infantil e 
Pedro Gonçalves”, processo 1-1897/2018. Prorrogação esta solicitada 
através do Oficio 626/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 27/08/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 29 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, 14 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, 3ª prorrogação de prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 015/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 do serviço da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                                    I – A prorrogação do prazo para a entrega 
dos serviços referente à ORDEM DE SERVIÇOS 015/SEMPLAN/
DECONV/PMJP2019, que tem por objeto a elaboração de projeto 
para contratação de empresa especializada na MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS que contemplem 
os serviços de (pintura, telas iluminação, limpeza e segurança) em 
todos os espaços esportivos. Prorrogação esta solicitada através do 
Oficio 657/MCMA/2019; 
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 27 de agosto de 2019, até às 10h00min. O tempo transcorrido 
da ordem de serviço até a data de hoje é de 218 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, 20 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega dos servi-
ços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 017/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 017/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre apresentação de sugestão e pré projeto 
referente ao sistema de descarte dos efluentes da ETE do Residencial 
Morar Melhor II. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 631/
MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 12/09/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 202 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, 14 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 023/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019 e Solicitação de Serviço 059/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 SERVIÇO 023/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019 e Solicitação de Serviço 059/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de estudo 
de viabilidade para contração de empresa para manutenção e conser-
vação das ETE´s, no município de Ji-Paraná, nos residenciais Morar 
Melhor II, Bosque dos Ipês, Capelasso e Rondon. Prorrogação esta 
solicitada através do ofício 621/MCMA, de 09/08/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 09/09/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da 
Solicitação de Serviço até hoje é de 188 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, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 033/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 e solicitação de serviço 062/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 033/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018 e solicitação de serviço 062/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de es-
tudo 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) 
e 2019ANA0638. Prorrogação esta solicitada através do oficio 632/
MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
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ser em 21 de agosto de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 58 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, 14 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 034/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 e solicitação de serviço 061/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 034/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018 e solicitação de serviço 061/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de es-
tudo 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) 
e 2019ANA0639. Prorrogação esta solicitada através do oficio 632/
MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 21 de agosto de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 58 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, 14 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, 3ª prorrogação de prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 035/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 035/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019, que tem por objeto que seja efetuado visita “in loco” 
para elaboração de projeto referente à REFORMA DA BIBLIOTE-
CA MUNICIPAL. Prorrogação esta solicitada através do oficio 614/
MCMA, de 08/08/2019; 
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 23/09/2019 até as 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 142 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, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 036/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 e solicitação de serviço 060/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-

mento 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 pra-
zo para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                            I – A prorrogação do prazo para a entrega dos servi-
ços referente à ORDEM DE SERVIÇOS 036/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018 e solicitação de serviço 060/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de es-
tudo 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) 
e 2019ANA0637. Prorrogação esta solicitada através do oficio 632/
MCMA/2019;
   II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 21 de agosto de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 58 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, 14 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, 2ª prorrogação de prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 057/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 do serviço da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente à ORDEM DE SERVIÇOS 057/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019, que tem por objeto a visita “in loco” para elaboração de 
projeto para a Duplicação Avenida 06 de maio e Clóvis Arraes, refe-
rente à proposta cadastrada sob o nº 003932/PCN/2019. Prorrogação 
esta solicitada através do Oficio 661/MCMA/2019; 
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 21 de outubro de 2019, até às 10h00min. O tempo transcorrido 
da ordem de serviço até a data de hoje é de 149 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, 21 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, 2ª prorrogação de prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 059/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 do serviço da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                            I – A prorrogação do prazo para a entrega dos 
serviços referente à ORDEM DE SERVIÇOS 059/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJP2019, que tem por objeto a elaboração de projeto para a 
Construção de Capela Mortuária. Prorrogação esta solicitada através 
do Oficio 658/MCMA/2019; 
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 23 de setembro de 2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido 
da ordem de serviço até a data de hoje é de 148 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, 20 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 060/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019 e analise técnica 071/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.

AUTORIZA: 
                             I – A prorrogação do prazo para a entrega dos servi-
ços referente à ORDEM DE SERVIÇOS 060/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019 e analise técnica 071/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019, 
que trata sobre visita “in loco” para elaboração de projeto para a 
Construção de Campo de Futebol, iluminação e pista de caminhada 
na Praça do bairro São Francisco, conforme indicação de emenda, o 
projeto deverá ser apresentado nos moldes das normativas do DER-
-RO. Prorrogação esta solicitada através do oficio 625/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 15 de agosto de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 10 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, 12 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 1ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 066/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 066/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para a elaboração de 
projeto de subestação no CMEI Felipe Anselmo Abreu de Souza, 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Moisés Umbelino Gomes 
e no CMIEF Professora Mirian Trajano Lopes, conforme solicitado 
através do memorando 191/GAB/SEMED (enc. no email). Prorroga-
ção esta solicitada através do Oficio 599/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 16/09/2019, 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, 02 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 2ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 080/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 080/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para a elaboração de 
projeto de Reforma e Ampliação da Unidade de Vigilância de Zoono-
ses. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 600/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 27/08/2019, até as 10h00min; e
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                       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, 05 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 3ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 080/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 080/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para a elaboração de 
projeto de Reforma e Ampliação da Unidade de Vigilância de Zoono-
ses. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 639/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 13 de dezembro de 2019, até as 10h00min. Informo ainda 
que o prazo para protocolo do projeto junto a AGEVISA é até a data 
de 12 de setembro de 2019. O tempo transcorrido da solicitação de 
serviço até a data de hoje é de 101 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, 15 de agosto 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 servi-
ços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 087/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 087/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de projeto 
de Construção de Laboratório de Reprodução Animal, conforme soli-
citado através do Memorando nº 053/SEMAGRI/2019 e Memorando 
nº 060/SEMAGRI/2019. Prorrogação esta solicitada através do oficio 
634/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 11 de novembro de 2019, até as 10h00min. Informo ainda 
que o prazo para protocolo do projeto junto a AGEVISA é até a data 
de 26/08/2019. O tempo transcorrido da solicitação de serviço até a 
data de hoje é de 87 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, 15 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 1ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 088/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-

zo 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 088/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” elaboração para implan-
tação de uma Estação de Tratamento de Esgoto no Hospital Municipal 
e avaliação das condições do tanque séptico existente no Hospital 
Dr. Claudionor Couto Roriz. Prorrogação esta solicitada através do 
Oficio 638/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 26 de setembro de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 87 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, 15 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 7ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 097/
SEMPLAN/DECONV/PMJP2018.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 097/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2018, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de combate 
a pânico e incêndio no CENTRO DE ZOONOSES, localizado na Rua 
Alvino Vieira, nº 400, Bairro Jardim São Cristóvão, conforme solici-
tado através do memorando 002/DSE/SEMUSA/2018. Prorrogação 
esta solicitada através do Oficio 608/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 04/11/2019, até às 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 340 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, 09 de agosto 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 servi-
ços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 109/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 109/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre elaboração de termo aditivo para inclusão 
de trechos de pavimentação, referente ao convênio 826297, que tem 
como objeto a pavimentação e vias urbanas em Ji-Paraná – Processo 
14822/2016. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 637/
MCMA/2019;
   II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 30 de agosto de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 37 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, 15 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a  prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 121/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planeja-
mento 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 pra-
zo 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 121/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de adi-
tivo de valor referente a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
BAIRRO DOM BOSCO, processo 1-2298/2018, conforme documen-
to encaminhado a esta empresa. Prorrogação foi gerada a partir do 
questionamento do Oficio 642/MCMA/2019. Na oportunidade solicito 
que tenha continuidade na elaboração do solicitado;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 29 de agosto de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 27 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, 19 de agosto de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

RESOLUÇÃO
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Avenida 22 de Novembro, nº 1045, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná/RO - CEP: 76.900-111 

Tel.: (69) 3411-4214, E-mail: cmasjiparana@gmail.com 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Lei Municipal 736/1996 Alterada pela Lei 1961/2009. 

CNPJ: 01.596.069/0001-92. 

 
RESOLUÇÃO Nº 010/CMAS/2019 

 
Ji-Paraná, 23 de Agosto de 2019. 

 
 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação para o Co-

financiamento do Governo Federal, Sistema Único da 

Assistência Social referente ao ano de 2019. 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS de Ji-Paraná/RO, no uso de 

suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 736 de 29 de Julho de 1996, alterada pela 

Lei Municipal nº 1961/2009. 
 

 

 

 

CONSIDERANDO: as Deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

aprovadas em Assembléia Geral Ordinária nº 209, realizada em 14 de Agosto de 2019 na Casa 

dos Conselhos, situada na Av. 22 de Novembro, n°1045, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná/RO. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação para o Co-financiamento do Governo Federal, Sistema 

Único da Assistência Social referente ao ano de 2019. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 

em contrário. 
 

 

 

 

 

 

Registre-se 
Publique-se 

 
 

 

 

 

 

 

Leandro Patrick Vaz 
Presidente/CMAS/Ji-Paraná-RO 
DECRETO N.9681/GAB/PM/JP/2018 


