
ANÁLISE TECNICA nº 092/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. 119/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 16/07/2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa através do Ofício 630/MCMA/19.

Considerando a analise do projeto, segue em anexo apontamentos.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 13 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, 06 de setembro 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 093/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. 064/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 08 de abril de 2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa através do Ofício 701/MCMA/19.

Considerando a analise do projeto, segue em anexo apontamentos 
através do parecer técnico 038/2019.
É que remeto para análise, com fito a adequação e correção do 
solicitado.

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 18 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. 
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ANÁLISES TéCNICA

. Ji-Paraná, 09 de setembro 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 094/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. 065/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 08 de abril de 2019, enviada a esta empresa. 

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

Considerando a analise do projeto, pelos técnicos da SEAGRI-AS-
JUR, conforme documento já encaminhado a esta empresa.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 24 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, 09 de setembro 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 095/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. 015/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 14 de janeiro de 2019, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa através do Ofício 722/MCMA/19.

Considerando a analise do projeto, segue em anexo apontamentos 
através do parecer técnico 041/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 19 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, 17 de setembro 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 096/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. 098/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 28/02/2019.

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 729/MCMA/2019.

Considerando que o corpo técnico ao analisar o projeto apresentado 
constatou alguns equívocos, conforme parecer técnico 044/2019 (já 
encaminhado à esta empresa).

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 27/09/2019, 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, 19 de setembro 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 097/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. 086/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 05/06/2019.

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 754/MCMA/2019.

Considerando que o corpo técnico ao analisar o projeto , constatou 
a ausência de 03 cotações válidas e ainda a ausência da descrição 
detalhada da ETE nas peças técnicas.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 30/09/2019, 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, 19 de setembro 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 098/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.
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Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 715 e 739/MCMA/2019.

Considerando que o corpo técnico ao analisar o projeto , constatou a 
ausência de 03 cotações válidas.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 30/09/2019, 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, 19 de setembro 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.

NOTIfICAÇõES
NOTIfICAÇãO 059/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 079/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJP/19, com a primeira vigência encerrada em 29 de maio 
de 2019 e analise técnica 091/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 721/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a analise técnica do engenheiro, na data de 11/09/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 18 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, 16 de setembro 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 060/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 001/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/19, com a primeira vigência encerrada em 04 de 
fevereiro de 2019 e Analise Técnica 026/SEMPLAN/DECONV/
PMJ/19, Notificação 032/ SEMPLAN/DECONV/PMJP/19, Solicita-
ção de Serviço 058/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19, Solicitação de 
Serviço 065/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19, Analise Técnica 084/
SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 724/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a analise técnica, na data de 26/02/2019.

Considerando a Notificação, na data de 13/05/2019.

Considerando a Solicitação de Serviço, na data de 05/06/2019.

Considerando a Solicitação de Serviço, na data de 17/06/2019.

Considerando a analise técnica, na data de 26/08/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 04 de Outubro 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, 16 de setembro 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 061/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, notificação 046/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019 e notificação 053/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

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

Considerando o ofício 718/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico 039/19, de 12/09/2019

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 24 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, 16 de setembro 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 062/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 051/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 17/05/19 e 
analise técnica 083/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 726/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a Análise Técnica, da data de 12/09/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 27 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, 17 de setembro 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 063/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 101/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 16/007/19, 
analise técnica 085/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 728/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o Parecer Técnico 030/2019, da data de 27/08/2019.

Considerando a Análise Técnica, da data de 27/08/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 24 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, 17 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
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NOTIfICAÇãO 064/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 124/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 07/08/2019, 
analise técnica 077/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19, Solicitação de 
Serviço 076/SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

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

Considerando o ofício 712/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a Análise Técnica, da data de 15/08/2019.

Considerando a Solicitação de Serviço, da data de 22/08/2019

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 27 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, 17 de setembro 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 065/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 e notificação 
051/ SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 756/2019 de lavra desta empresa.

Considerando o parecer técnico nº 045/2019 de 23/09/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 08/10/2019, 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, 27 de setembro 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 066/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 051/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 17/05/19 e 
analise técnica 083/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19 e notificação 062/ 
SEMPLAN/DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 763/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a Análise Técnica, da data de 20/09/2019.

É 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 outubro 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, 27 de setembro 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 067/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 041/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 02/04/2019, 
analise técnica 086/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19 e 095/SEMPLAN/
DECONV/PMJ/19.

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

Considerando o ofício 760/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando a Análise Técnica, da data de 23/09/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 08 de outubro 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, 27 de setembro 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.

ORDENS DE SERVIÇOS
ORDEM DE SERVIÇO Nº 137/SEMPLAN/DECONV/

PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
estudo de viabilidade, implantação e adequação de conjunto sema-
fórico e sinalização vertical e horizontal no trecho da BR-364 com 
RO-470 (Linha 94), 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 estudo de viabilidade, im-
plantação e adequação de conjunto semafórico e sinalização vertical 
e horizontal no trecho da BR-364 com RO-470 (Linha 94), 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 17 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, 02 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 138/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que efetue visita “in loco” para avaliação 
e elaboração de termo aditivo para a obra de CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA II, 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 efetue visita “in loco” para avaliação e elaboração de termo 
aditivo para a obra de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRON-
TO ATENDIMENTO – UPA II, no município de Ji-Paraná/RO, 
conforme solicitado pela empresa em 28/08/2019. Ressalto que a 
vistoria é obrigatória.

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

III – Informo que o engenheiro civil designado para acompanhamento 
da elaboração é o Srº DURVAL BARTOLOMEU TRIGUEIRO MEN-
DES JUNIOR, que deverá ser consultado, já que deverá acompanhar 
a vistoria e informar as características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 08 de outubro de 2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo 
deverá ser informado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta 
e oito) horas de antecedência, com as devidas justificativas, sob 
pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 09 de setembro de 2019.
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 139/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
estudo de viabilidade e elaboração de pré projeto referente a PAVI-
MENTAÇÃO dos trechos abaixo relacionados.

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 estudo de viabilidade e 
elaboração de pré projeto referente à PAVIMENTAÇÃO dos trechos: 
RUA JULIO PRESTES, entre RUA SENA MADUREIRA à BRASI-
LÉIA e RUA BRASILÉIA, da T-7 à T-10, 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 11 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, 09 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 140/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 referente a INSTALAÇÃO DE NOVO RESER-
VATÓRIO DE AGUA NO CMEI PEDRO GONÇALVES, 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 elaboração de projeto refe-
rente a INSTALAÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO DE AGUA NO 
CMEI PEDRO GONÇALVES, 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.
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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.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até 10 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, 10 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 141/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 referente à CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA na escola MARIA ANTÔNIA, 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 elaboração de projeto re-
ferente a CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA na escola 
MARIA ANTÔNIA, conforme memorando Nº568/19/GAB/SEMED, 
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 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 24 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, 16 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/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 AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO GERIVALDO 
JOSE DE SOUZA, 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 conformidade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, conforme consolidado contrato nº 053/PGM/
PMJP/2018 e estabelecido no Processo Administrativo nº 
1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que seja efetuada visita “in loco” para elaboração de projeto para 
AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO GERIVALDO JOSE DE SOUZA, 
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 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 12 de 
fevereiro 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, 16 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 143/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 referente a IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE 
CAMINHADA E CORRIDA, conforme pré projeto já apresentado, 
neste 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 elaboração de projeto 
referente a IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E 
CORRIDA, conforme pré projeto já apresentado, neste 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 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 17 de 
dezembro de fevereiro 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, 16 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” 
para elaboração de projeto referente a CONSTRUÇÃO DE BAR-
RAÇÃO COM BANHEIROS E COZINHA, no distrito de NOVA 
COLINA, conforme pré projeto já apresentado, neste município 
de Ji-Paraná/RO.

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

I – Que seja efetuada visita “in loco” para elaboração de projeto 
referente a CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO COM BANHEIROS 
E COZINHA, no distrito de NOVA COLINA, conforme pré projeto 
já apresentado, neste município de Ji-Paraná/RO. Ressalto que a 
vistoria é obrigatória. 

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

III – Informo que a Engenheira Civil designada para acompa-
nhamento 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 
30 de outubro 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, 16 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 145/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 referente a PREVENÇÃO DE COMBATE A 
INCENDIOS NA INSTALAÇÃO DE ACOLHIMENTO GIRASSOL, 
neste 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 elaboração de projeto 
referente a PREVENÇAÕ DE COMBATE A INCENDIOS NA INS-
TALAÇÃO DE ACOLHIMENTO GIRASSOL, conforme memorando 
269/SEMAS/ADM/2019, conforme pré projeto já apresentado, neste 
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 elétrico designado para acompanha-
mento da elaboração é o Senhor Edson Cesário de Lima, 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 15 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, 16 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0146/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 SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE 
ENERGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRAN-
CISCO, neste 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 proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto 
referente á SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA JUNTO A 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, conforme memo-
rando 150/GAB/SEMUSA/2019. Ressalto que a vistoria é obrigatória. 

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

III – Informo que o engenheiro civil designado para acompanha-
mento da elaboração é o Senhor Edson Cesário de Lima, que deverá 
ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega a entrega do projeto será até a data de 24 de Outubro 
de 2019, até as 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, 17 de setembro de 2019.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 147/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para ela-
boração de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico-PSCIP, 
do HOSPITAL MUNICIPAL do Município de Ji-Paraná.
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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 com visita “in loco” para elaboração de Projeto de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico-PSCIP, do HOSPITAL MUNICI-
PAL do Município de Ji-Paraná. Ressalto que a vistoria é obrigatória.
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que o engenheiro civil designado para acompanha-
mento da elaboração é o Senhor Edson Cesário de Lima, que deverá 
ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz 
respeito à entrega do projeto será até a data de 23 de março de 2020, 
às 10h00min, (esta sendo considerado neste período o prazo para 
elaboração e apresentação junto ao Corpo de Bombeiro, prazo para 
analise do bombeiro e prazo para elaboração das planilhas). Qualquer 
impedimento do cumprimento deste prazo deverá ser informado 
formalmente pela empresa com até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, com as devidas justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 23 de setembro de 2019.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 148/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 de alteração da locação do Auditório do 
HOSPITAL MUNICIPAL, do Município de Ji-Paraná.

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

I – Que proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto de 
alteração da locação do Auditório do HOSPITAL MUNICIPAL, do 
Município de Ji-Paraná. Ressalto que a vistoria é obrigatória.

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

III – Informo que 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 características do 
projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz res-
peito à entrega do projeto será até a data de 04/12/2019, às 10h00min. 
Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo deverá ser infor-
mado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, com as devidas justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 27 de setembro de 2019.  
    

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 149/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 substituição de calhas e verificação 
de vazão da tubulação existente do prédio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, do Município de Ji-Paraná.

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

DETERMINA:
I – Que proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto para 
a substituição de calhas e verificação de vazão da tubulação existente 
do prédio da Secretaria Municipal de Planejamento, do Município de 
Ji-Paraná. Ressalto que a vistoria é obrigatória.
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosa-
mente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e processo 
administrativo supracitado.

III – Informo que 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 características do 
projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz res-
peito à entrega do projeto será até a data de 07/11/2019, às 10h00min. 
Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo deverá ser infor-
mado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, com as devidas justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 27 de setembro de 2019.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 150/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 Pavimentação da Avenida Edson Lima 
do Nascimento, entre o trecho, Avenida Transcontinental até a Rua 
Proclamação, do Município de Ji-Paraná.

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

I – Que proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto para 
a Pavimentação da Avenida Edson Lima do Nascimento, entre o tre-
cho, Avenida Transcontinental até a Rua Proclamação, do Município 
de Ji-Paraná. Ressalto que a vistoria é obrigatória.

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

III – Informo que 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 características do 
projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz res-
peito à entrega do projeto será até a data de 21/10/2019, às 10h00min. 
Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo deverá ser infor-
mado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, com as devidas justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 01 de Outubro de 2019.  
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 151/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de projeto para contratação de empresa para reforma do 
palco da praça do Beira Rio Cultural (Fornecimento e instalação do 
policarbonato da cobertura), do Município de Ji-Paraná.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de 
Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:

Considerando que a empresa MAMORé CONSTRUÇõES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora 
do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 
006/18/CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em 
conformidade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 
e estabelecido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto 
para a Pavimentação da Avenida Edson Lima do Nascimento, entre 
o trecho, Avenida Transcontinental até a Rua Proclamação, do 
Município de Ji-Paraná. Ressalto que a vistoria é obrigatória.

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo 
rigorosamente, as cláusulas contidas no contrato, projeto básico e 

processo administrativo supracitado.

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 características do 
projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que 
diz respeito à entrega do projeto será até a data de 14/10/2019, 
às 10h00min. Qualquer impedimento do cumprimento deste 
prazo deverá ser informado formalmente pela empresa com 
até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com as devidas 
justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.
   Ji-Paraná – RO, 01 de Outubro de 2019.  
                         

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 152/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 Aquisição de material para pintura 
de alvenaria e estrutura metálica do palco da praça do Beira Rio 
Cultural, do Município de Ji-Paraná.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017:

Considerando que a empresa MAMORé CONSTRUÇõES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP foi consagrada vencedora do 
certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 006/18/
CPL/PMJP/RO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em conformi-
dade com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
conforme consolidado contrato nº 053/PGM/PMJP/2018 e estabele-
cido no Processo Administrativo nº 1-1236/2018.
 
DETERMINA:

I – Que proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto para 
a Pavimentação da Avenida Edson Lima do Nascimento, entre o tre-
cho, Avenida Transcontinental até a Rua Proclamação, do Município 
de Ji-Paraná. Ressalto que a vistoria é obrigatória.

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

III – Informo que 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 características do 
projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço no que diz res-
peito à entrega do projeto será até a data de 14/10/2019, às 10h00min. 
Qualquer impedimento do cumprimento deste prazo deverá ser infor-
mado formalmente pela empresa com até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, com as devidas justificativas, sob pena de preclusão.

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 01 de Outubro de 2019.  

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

PORTARIAS

PORTARIA N.° 155/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 en-
genheiro civil o Sr. EDWARD LUIZ FABRIS, fica nomeada a Srta 
JANE PAULA SELHORST, engenheira civil, para acompanhamento 
da 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 descritos conforme 
memorando nº 007/SEMETUR/PMJP/2019 em anexo. Conforme a 
Ordem de Serviço 015/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, pelo servidora ora nomeada, é considerada 
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de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Art. 6ª - Revoga-se, a partir desta data, a Portaria nº 015/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019. 

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 05 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N.° 156/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Senhor DURVAL BARTOLOMEU TRI-
GUEIRO MENDES JUNIOR, engenheiro civil, acompanhamento 
da visita “in loco” para avaliação e elaboração de termo aditivo para 
a obra de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI-
MENTO – UPA II, no município de Ji-Paraná/RO, conforme solicitado 
pela empresa em 28/08/2019 e Ordem de Serviço 138/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

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

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

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

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

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 09 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 157/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 elaboração 
de estudo de viabilidade e elaboração de pré projeto referente à PAVI-
MENTAÇÃO dos trechos: RUA JULIO PRESTES, entre RUA SENA 
MADUREIRA à BRASILÉIA e RUA BRASILÉIA, da T-7 à T-10, 
neste Município), conforme a Ordem de Serviço 139/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, 09 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 158/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 elaboração 
de projeto para INSTALAÇÃO DE NOVO RESERVATÓRIO DE 
AGUA NO CMEI PEDRO GONÇALVES, município de Ji-Paraná/
RO, conforme a Ordem de Serviço 140/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, 10 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 159/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 elaboração 
de projeto para CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOTIVA na 
escola MARIA ANTÔNIA, conforme memorando Nº568/19/GAB/
SEMED município de Ji-Paraná/RO, conforme a Ordem de Serviço 
141/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, 16 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 160/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 à elaboração 
de projeto para AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO GERIVALDO JOSE DE 
SOUZA, município de Ji-Paraná/RO, conforme a Ordem de Serviço 
142/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, 16 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 161/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, enge-
nheira civil, para  acompanhamento da visita “in loco” que tem por 
objetivo a elaboração de projeto referente a IMPLANTAÇÃO DE 
PISTA DE CAMINHADA E CORRIDA, conforme pré projeto já 
apresentado, neste município de Ji-Paraná/RO e Ordem de Serviço 
143/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, 16 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 162/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 a Sr. EDSON CESÁRIO DE LIMA, engenheira 
elétrico, para  acompanhamento da visita “in loco” que tem por objeti-
vo a elaboração de projeto referente a  PREVENÇAÕ DE COMBATE 
A INCENDIOS NA INSTALAÇÃO DE ACOLHIMENTO GIRASSOL, 
conforme pré projeto já apresentado, neste município de Ji-Paraná/
RO e Ordem de Serviço 145/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 - 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, pela servidora ora nomeada, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 17 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 163/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 tem por objetivo a 
elaboração de projeto referente a CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO 
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COM BANHEIROS E COZINHA, em NOVA COLINA, conforme 
pré projeto já apresentado, neste município de Ji-Paraná/RO e Ordem 
de Serviço 144/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, 17 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 164/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 nomeado o Sr. EDSON CESÁRIO DE LIMA, enge-
nheira elétrico, para acompanhamento da visita “in loco” que tem 
por objetivo a elaboração de projeto referente a SUBSTITUIÇÃO 
DE PADRÃO  DE ENERGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE 
SAUDE SÃO FRANCISCO, conforme pré projeto já apresentado, 
neste município de Ji-Paraná/RO e Ordem de Serviço 146/SEM-
PLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

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

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

Cumpra-se.
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 18 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 165/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o Senhor EDSON CESARIO DE LIMA, 
engenheiro civil, para acompanhamento da visita “in loco” para ela-
boração de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico-PSCIP, 
do HOSPITAL MUNICIPAL do Município de Ji-Paraná, ressalto 
que a vistoria é obrigatória. Ordem de Serviço 147/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019.

Art. 2º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, apresenta as peças técnicas discriminadas na capa.
Art. 3º - O Servidor nomeado deverá verificar se a documentação 
entregue pela Empresa Mamoré Construções e Meio Ambiente Eireli 
– EPP, são adequadas para a execução do objeto. 
Art. 4º - O servidor ora nomeado, poderá solicitar a revisão da peças 
técnicas apresentadas.
Art. 5º - A função exercida, pelo servidor ora nomeado, é considerada 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

Cumpra-se.
Publique-se.

Ji-Paraná – RO, 23 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°166/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 tem por objetivo 
a elaboração de projeto de alteração da locação do Auditório do HOS-
PITAL MUNICIPAL, do Município de Ji-Paraná conforme a Ordem 
de Serviço 148/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, 27 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°167/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 tem por objetivo 
a elaboração de projeto para a substituição de calhas e verificação 
de vazão da tubulação existente do prédio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, do Município de Ji-Paraná, conforme a Ordem de 
Serviço 149/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, 27 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°168/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, enge-
nheira civil, para acompanhamento da visita “in loco” que tem por 
objetivo a elaboração de projeto para elaboração de projeto para a 
Pavimentação da Avenida Edson Lima do Nascimento, entre o trecho 
Avenida Transcontinental até a Rua Proclamação, do Município de 
Ji-Paraná, conforme a Ordem de Serviço 150/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 das 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, 01 de outubro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°169/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 tem por objetivo 
a elaboração de projeto para contratação de empresa para reforma do 
palco da praça do Beira Rio Cultural (Fornecimento e Instalação do 
policarbonato da Cobertura), do município de Ji-Paraná conforme a 
Ordem de Serviço 151/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 das 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, 01 de outubro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.°170/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 tem por objetivo 
a elaboração de projeto para Aquisição de material para pintura de 
alvenaria e estrutura metálica do palco da praça do Beira Rio Cultu-
ral, do Município de Ji-Paraná, conforme a Ordem de Serviço 152/
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 das 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, 01 de outubro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017
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SOLICITAÇãO DE SERVIÇO

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 080/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 068/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 068/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que tem por objeto a visita “in loco” para 
inclusão de trechos descritos no memorando em anexo, atualização 
de planilha orçamentária e alteração do objeto de execução direta 
para execução indireta, referente à Pavimentação de vias urbanas, 
processo 3882/2019.

Considerando a o teor do memorando 364/SEMOSP/PMJP/2019, é 
que remeto para providencias necessárias.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 09/10/2019, até às 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 04 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 081/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 110/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 110/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que tem por objeto a visita “in loco” e ela-
boração de projeto para implantação/adequação de estacionamento 
na rua cascalheira, entre a Rua Tenente Antonio João e a Rua Martins 
Costa, ao lado do colégio Tiradentes.

Considerando a o parecer técnico 033/2019, é que remeto para pro-
videncias necessárias.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 25 de setembro de 2019, até às 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 04 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 082/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 103/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 103/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJP/2019, que tem por objeto a visita “in loco” para estudo 
de viabilidade, implantação e adequação de rotatórias no município de 
Ji-Paraná, conforme solicitado pelo Ofício Nº 293/PRES/AMT/2019.

Considerando a necessidade de inclusão de nova rotatória (em 
frente ao IFRO) e ainda a necessidade de ajuste do projeto (entrar 
em contato com engenheira fiscal), é que remeto para adequação do 
aqui explanado.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 25 de setembro de 2019, até às 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 10 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 083/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 089/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 089/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que tem por objeto a Construção de Quadra 
Poliesportiva convênio nº 861305/DPCN/2017, localizada na rotatória 
entre Av. Venezuela com Av. Estônia e Av. Honduras com Av. Uruguai, 
Bairro Jardim das Seringueiras.

Considerando a notificação recebida da equipe técnica da secretaria 
municipal de Meio Ambiente – SEMEIA conforme em anexo é que 
remeto para adequação do aqui explanado.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 20 de setembro de 2019, até as 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 12 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 084/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 010/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 010/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJP/2018, que tem por objeto a INSTALAÇÃO DE RESER-
VATÓRIO DE ÁGUA NO CMEIEF PARQUE DOS PIONEIROS.

Considerando o requerimento da Empresa Nivelar Empreendimentos, 
na data de 05 de Setembro de 2019, é que remeto para adequação 
do aqui explanado.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 25 de setembro de 2019, até as 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 16 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 085/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 082/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 082/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que tem por objeto a RECUPERAÇÃO DO 
TELHADO E MURO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL OLIVIA HEIDERICH DE BRITO.

Considerando o oficio protocolado pela Empresa Delta Construtora, 
na data de 10 de Setembro de 2019, é que remeto para adequação 
do aqui explanado.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 23 de setembro de 2019, até as 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 16 de setembro de 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

SOLICITAÇãO DE SERVIÇO 086/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 112/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 112/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que tem por objeto a atualização de planilha 
orçamentária referente ao processo 7690/2015, que tem como objeto 
a Pavimentação da Rua São Cristovão e Rio Branco.

Considerando o teor do oficio 1157/2019/GIGOV/PV, de 20/09/2019, 
é que remeto para adequação do solicitado.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta 
Secretaria até a data de 07/10/19, até as 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 27 de setembro 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.

TERMOS DE PARALISAÇãO 
TERMO DE PARALISAÇãO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 025/
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 paralisação da OS 025/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, esta ação se da Através do Oficio Nº 749/MCMA/2019, 
da data de 11/09/2019.

  II – o prazo para entrega será oficiado tão logo 
obtenhamos nova solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
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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, 11 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PARALISAÇãO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  à paralisação 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 paralisação da OS 035/SEMPLAN/DECONV/
OMJP/2019, esta ação se da em virtude do solicitado através do Ofi-
cio 774/MCMA/2019, e até que a secretaria de origem se pronuncie 
sobre o solicitados

  II – o prazo para entrega será oficiado tão logo 
obtenhamos resposta aos questionamentos. 

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

Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PARALISAÇãO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 131/
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 paralisação da OS 131/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, esta ação se da em virtude do solicitado através do Oficio 
771/MCMA/2019, até que o projeto seja aprovado junto a empresa 
fornecedora de ENERGIA ELETRICA se pronuncie quanto ao 
projeto protocolado.

  II – o prazo para entrega será oficiado tão logo 
obtenhamos o documento acima listado. 

                       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 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PARALISAÇãO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 132/
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 paralisação da OS 132/SEMPLAN/DECONV/
OMJP/2019, esta ação se da em virtude de ações administrativas a 
serem definidas, e até que a secretaria de origem se pronuncie sobre 
o solicitado.

  II – O prazo para entrega será oficiado tão logo 
obtenhamos resposta aos questionamentos. 

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

Ji-Paraná, 01 de outubro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PARALISAÇãO

Concede  à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP,  à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 133/
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 paralisação da OS 133/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, esta ação se da em virtude do de nova analise para a 
execução da obra.

  II – o prazo para entrega será oficiado tão logo 
obtenhamos novas demandas sobre o processo de execução da obra. 

                       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, 23 de setembro 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 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 tratada junto à equipe técnica da 
empresa MAMORE CONST E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 22/10/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 229 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, 10 de setembro 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 4ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 029/
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 029/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para verificação e ade-
quação do projeto do combate e prevenção contra incêndio e pânico 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA. Prorrogação esta 

solicitada através do oficio 734/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 11/11/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da Ordem 
de Serviço ate a data de hoje é de 211 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, 11 de setembro 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 4ª  prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 037/
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 037/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de 
projeto de PSCIP referente às unidades pertencentes à FUNDAÇÃO 
CULTURAL, sendo elas: CASA DO PAPAI NOEL, UNIDADE 
DE ARTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO MUNICIPAL, 
MUSEU e CASA DO ARTESÃO. Prorrogação esta solicitada através 
do ofício 728/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 06/11/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 200 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, 06 de setembro 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 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/DECONV/
PMJP2019, que tem por objeto a elaboração de projeto para a Cons-
trução de Capela Mortuária. Prorrogação esta solicitada através do 
Oficio 768/MCMA/2019; 
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 04/10/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 179 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 setembro 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 do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 061/
SEMPLAN/DECONV/PMJP2019.

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

TERMOS DE PRORROgAÇãO
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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 a ORDEM DE SERVIÇOS 061/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de projeto 
para reforma no alambrado, muros, troca de portões e reforma geral 
na EMEF Professor Edson Lopes). Prorrogação esta solicitada através 
do Oficio 752/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 20/09/2019, até as 10h00min; O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 164 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, 13 de setembro 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 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 755/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 27/09/2019, até as 10h00min; O tempo transcorrido da Ordem 
de Serviço até a data de hoje é de 161 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, 16 de setembro 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 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 769/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 09 de outubro de 2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido 
da solicitação de serviço até a data de hoje é de 123 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 setembro 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 4ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 093/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 referente a solicitação de serviço 
054/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 093/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018 e solicitação de serviço 054/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, que trata sobre a REFORMA GERAL DA UBS NOVA 
LONDRINA. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 791/
MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 29/10/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da So-
licitação de serviço até a data de hoje é de 134 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, 01 de outubro 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 4ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 094/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 referente a solicitação de serviço 
053/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 094/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018 e solicitação de serviço 053/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, que trata sobre a REFORMA GERAL DA UBS L1 MARIN-
GÁ. Prorrogação esta solicitada através do Oficio 791/MCMA/2019;
 
  II – O prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 29/10/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da So-
licitação de serviço até a data de hoje é de 134 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, 01 de outubro 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 099/
SEMPLAN/DECONV/PMJP2019 e solicitação de serviço 074/ 
SEMPLAN/DECONV/PMJP2019.

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 099/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019 e solicitação de serviço 074/ SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019, que trata sobre visita “in loco” para a elaboração de 
projeto para a construção de praça, ao lado da UBS São Bernardo. 
Prorrogação esta solicitada através do Oficio 766/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 04 de outubro de 2019 até as 10h00min. O tempo transcorrido 

da ordem de serviço até a data de hoje é de 31 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 setembro 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 116/
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 116/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para Elaboração de 
Aditivo para a obra de CONSTRUÇÃO DO CMEI PROFESSORA 
CAMILA LOPES VAGUE, processo 2226/2016. Prorrogação esta 
solicitada através do oficio 753/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 20/09/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da Ordem 
de Serviço ate a data de hoje é de 59 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, 13 de setembro 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 120/
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 120/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para Elaboração de Projeto 
para pavimentação em CBUQ da Rua Castelo Branco, Trecho entre 
Rua Santa Clara e Rua Xapuri. Prorrogação esta solicitada através 
do oficio 747/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 26/09/2019, até as 10h00min. O tempo transcorrido da Ordem 
de Serviço ate a data de hoje é de 61 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, 16 de setembro 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 6ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 122/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/18 e Análise Técnica Nº 019/18.

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.
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AUTORIZA: 
                 
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente à ORDEM DE SERVIÇO 122/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2018 e Análise Técnica Nº 019/18, que tem por objeto a elabora-
ção do projeto de CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE DO CENTRO 
DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. Prorrogação esta solicitada através 
do oficio 734/MCMA/2019;

  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 11/11/2019 até às 10h00min impreterivelmente. O tempo 
transcorrido da Analise Técnica até a data de hoje é de 257 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, 11 de setembro 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 125/
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 125/SEMPLAN/DECONV/
PMJP2019, que tem por objeto a atualização de planilha orçamentá-
ria referente ao processo 2349/2017, que tem como objeto à obra de 
Ampliação do Hospital Municipal - Leitos de UTI. Prorrogação esta 
solicitada através do Oficio 751/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 38 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 setembro 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 130/
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 130/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” e que proceda com 
elaboração de projeto para reforma geral do prédio que abriga a 
Secretaria Municipal de Planejamento, de Ji-Paraná - RO. Conforme 
solicitações encaminhadas via e-mail. Prorrogação esta solicitada 
através do Oficio 770/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 21/01/2020, até as 10h00min. O tempo transcorrido da 
solicitação de serviço até a data de hoje é de 39 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 setembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ATA DE REgISTRO DE PREÇOS
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/CGM/2.019 – VALIDADE 02/04/2020. 
PROCESSO N. 1-12954/2.018 - Volumes I e II – SEMUSA  
PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2019/CPL/PMJP(SRP) 
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO (DIETAS ENTERAIS E LEITE) 
 

       

1º TROCA DE MARCA 
       

       

 DESCRIÇÃO:      

 19.269.250/0001-50 - JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 
Item Descrição Unidade de Fornecimento Valor Unitário TROCA DE MARCA 

25 LEITEIRA LITROS R$ 3,3000

ITALAC 

Marca: TRADIÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITE LONGA VIDA DESNATADO UHT 1 LITRO: 
Leite longa vida UHT: desnatado, embalagem de caixa, contendo 1 litro, pasteurizado, 
desnatado, rico em cálcio, embalagem contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e capacidade, registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde; dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. Verificar a data de fabricação do lote, devendo o mesmo estar com prazo de validade 
mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de 
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.  

26 LEITEIRA LITROS R$ 3,3000

ITALAC 

Marca: TRADIÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITE LONGA VIDA INTEGRAL UHT 1 LITRO: 
integral, embalagem de caixa, contendo 1 litro, pasteurizado, integral, rico em cálcio, 
embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e 
capacidade, registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde; dados de 
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no 
ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Verificar a data de 
fabricação do lote, devendo o mesmo estar com prazo de validade mínima de 4 (quatro) 
meses a partir da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo 
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.  

 

OBS: A troca de marca foi concluída com o esclarecimento da Nutricionista responsável 
do Hospital Municipal, conforme fls. 472. 

 

 

 
                                                                       Ji-Paraná/RO, 03 de outubro de 2.019 

 
 
 

Elias Caetano da Silva 
Controlador Geral do Município 

Dec. 7070/GAB/PMJP/17 
 

 
 

 

ATA DE REgISTRO DE PREÇOS: Nº 037/SRP/CgM/2.019

PREgãO ELETRÔNICO N. 074/CPL/PMJP/19.
PROCESSO: Nº 1-578/2019 - SEMETUR.
LEgALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto 
Federal n. 7892/13, Lei Complementar n. 123/06 e Decreto Municipal 
n. 3522/14.

fINALIDADE DE REgISTRO DE PREÇOS: Futura e eventual 
aquisição de material de consumo (medalhas e troféus), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo de 
Ji-Paraná, com período de consumo previsto para 12 (doze) meses, 
conforme Termo de Referência e anexos, fls. 04/09 e Edital de Li-
citação – Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 074/CPL/
PMJP/19, fls. 49/63.

Empresas Detentoras do Registro: gRÁfICA EPA EIRE-
LI - EPP pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 
13.299.917/0001-80, sediada Av. Marechal Rondon, 1505, sala 02, 
Centro – Ji-Paraná/RO. (telefone: 69 3422-2148 e e-mail: epaeze-
quias2@hotmail.com), neste ato representado por Ezequias Pereira 
de Andrade, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n. 
1198298 SESDEC/RO e inscrito no CPF n. 091.836.408-60, residente 
e domiciliado no mesmo endereço. (fls. 102). 

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 
às 08 horas e 45 minutos na sala da Controladoria Geral da Prefeitura 
do Município de Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 1701 – Bairro 
Urupá – Ji-Paraná-RO, neste ato representado, conforme determina 
o art. 14, parágrafo único do Decreto n. 3522/14: Elias Caetano da 
Silva, Controlador Geral Município, aprecia e determina a lavratura 
da presente Ata de Registro de Preços sob n. 037/SRP/CgM/2.019, 
tendo como licitantes homologada e adjudicada à empresa acima qua-
lificada. Tendo os presentes acordado com a classificação, resolvem 
REGISTRAR OS PREÇOS UNITÁRIOS DE MEDALHAS E TRO-
FÉUS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por finalidade a 
QUALIFICAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESAS ENQUADRADAS 
NA CATEGORIA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE E EQUIPARADAS, conforme Termo de Referência 
e anexos, fls. 04/09; solicitação de material, fls. 10/11; Cotações, fls. 
12/21, Autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito, fls. 26; minta 
do edital, fls. 30/45; Parecer Jurídico n. 746/PGM/PMJP/2019, quanto 
a minuta do edital, fls. 47/48; Aviso e Edital de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n. 074/CPL/PMJP/2019, fls. 
49/63; Publicação, fls. 64/70; Proposta, fls. 71/74, Habilitação, fls. 
75/106; Ata de Realização do Pregão Eletrônico n. 074/2019 (SRP) 
de 03/09/2019, fls. 109/118; Termo de Adjudicação, fls. 119/120; 
Resultado por Fornecedor, fls. 122; Parecer Jurídico n. 968/PGM/
PMJP/2019, fls. 124/125 e Termo de Homologação, fls. 126/128.

1 -DO OBJETO:

- Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material 
de consumo (medalhas e troféus), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

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

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

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

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇãO:

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

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

3 - DO CONTROLE DAS REQUISIÇõES:

3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município 
fará a liberação do pedido no Sistema COMPRAS;

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

4 - DA REVISÃO DE PREÇOS:

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

4.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justi-
ficada e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade 
de revisão de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral 
do Município, quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de 
revisão de preços, manter-se-á o último valor registrado.

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

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

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

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

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

5 - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREgA E gARANTIA:

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

5.1.1 - Os materiais da licitação deverão ser entregues na Secretaria 
Municipal de Esportes e Turismo - SEMETUR, localizado na Rua 
Pedro Teixeira n. 1567, Centro – Ji-Paraná/RO – Ginásio de Esportes 
Gerivaldo José de Souza, nos horários das 07h30min às 13h30min, 
de segunda a sexta-feira;

5.1.2 - Os materiais deverão ser entregues impreterivelmente no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento 
da Nota de Empenho, observadas as condições dispostas no item 6 e 
subitens do Anexo I – Termo de Referência.

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1 - Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de 
Recebimento, designada pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Turismo para conferir e certificar o recebimento dos materiais, nos 
termos do inciso XIII, itens, do Decreto n. 11252/GAB/PMJP/2019;

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

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

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

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, 
o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data do recebimento efetivo dos produtos;
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7.2 - Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 
8666/93, o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data do definitivo recebimento dos produtos, 
mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigí-
veis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregada 
do recebimento;

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

8- VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

9 - DA PUBLICAÇãO:

9.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 037/SRP/CGM/2.019, deverá 
ser publicada no Diário Oficial da do Município, conforme dispõe 
o art. 21, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

10 - DAS SANÇõES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REgISTRO DE PREÇOS:

10.1 - Pela Administração Pública, quando:

A Detentora do Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a 
ATA decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela 
Administração;
A Detentora incorrer reiterada0mente em infrações previstas nesta 
Ata;
A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de 
auferir vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas 
pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório 
de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro 
de Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no 
mercado e a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista 
no ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, de-
vidamente justificado.

10.2 – Das aplicações das multas quanto ao descumprimento dos 
itens acima listados:

10.2.1 - Além das sanções previstas no Art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, Art. 9º da Lei 10.520/2002 e demais normas pertinentes, 
a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas 
e quantas outras forem legalmente comprovadas: 

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

b)  Pelo atraso de cada fornecimento, sem justificativa aceita pela 
Unidade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor 
da parcela em atraso. A partir do 15º dia de atraso, configurar-se-á 
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí 
advindas; 
c) Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues 
em desacordo com as especificações técnicas;
d)  Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não entrega 
integral do material ou entrega integral em desacordo com as espe-
cificações exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
nota de empenho ou contrato (quando for o caso); 
e)  Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências estabelecidas 
nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), não previstas 
nas cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto percentual) 
sobre o valor do contrato;
f)  Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa 

da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses 
faltantes para o termo final do ajuste;

10.3 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a das outras;

10.4 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da 
CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento 
pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 
ao competente processo executivo;

10.4.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a 
inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a 
CONTRATADA ao processo judicial de execução.

10.5 - Pela Detentora do Registro, quando:

Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de 
Preços;

10.6 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por 
correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes 
dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DE-
TENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8666/93.

11- CANCELAMENTO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS.

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Ad-
ministração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, quando a detentora:
 
11.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quanti-
tativo de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços, inde-
pendentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

12.4 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabele-

cidas em lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento 
dos quantitativos inicial e aumento de até 25% do quantitativo total 
estimado, aceitando o acréscimo.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

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

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

13.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 
8666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata 
e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente 
aos casos omissos.

13.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, 
o anexo “Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de 
preços” e o “Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, 
quando este for o caso.

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e 
achado conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual 
teor, composta de 12 (doze) páginas, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas.

Sônia Regina da Silva
Cad. 11594

Marilia Pires de Oliveira
Coordenadora de Atas 

Dec. 1349/GAB/PMJP/2013

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec.7070/GAB/PMJP/2017

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

gRÁfICA EPA EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ n. 13.299.917/0001-80, sediada Av. Marechal 
Rondon, 1505, sala 02, Centro – Ji-Paraná/RO. (telefone: 69 3422-
2148 e e-mail: epaezequias2@hotmail.com), neste ato representado 
por Ezequias Pereira de Andrade, brasileiro, casado, comerciante, 
portador do RG n. 1198298 SESDEC/RO e inscrito no CPF n. 
091.836.408-60, residente e domiciliado no mesmo endereço. (fls. 
102), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMIS-
SO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento do material de 
consumo (medalhas e troféus) à Secretaria Municipal de Esportes e 
Turismo de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REgISTRO 
DE PREÇOS, devidamente homologado pelo Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 126/128, segundo descrito no Termo 
de Referência e seus anexos, fls. 04/09, Edital de Licitação – Pregão 
Eletrônico n. 074/CPL/PMJP/2019 e anexos de fls. 49/63 do Pro-
cesso Administrativo n° 1- 578/2019, disponível na página oficial 
do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na 
Ata de Registro de Preços n. 037/SRP/CgM/2019, independente 
de sua transcrição, ficando desde já ciente do prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho, para 
efetuar entrega dos objetos registrados, estabelecido em edital, sob 
pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.
 

Ji-Paraná, 02 de outubro de 2019.

gRÁfICA EPA EIRELI – EPP
CNPJ n. 13.299.917/0001-80

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

04092672/0001-25CNPJ :

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

Nº Proc. Licitatório : 000151/19 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 74
Nº Controle Ata : 037/SRP/CGM/2019 Prazo de Validade : 02/10/2020

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cosnumo (Medalhas e Troféus). 
 

Proc. Administrativo : 578/2019

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/10/2020
5671Fornecedor / Proponente : GRAFICA EPA EIRELI -

Centro de Custo : 100 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

1 077.001.021 04,20 6.300,00UND 1500 1500 6.300,000MEDALHA EM METAL FUNDIDO, NA COR OURO,  EM 
ALTO RELEVO, COM SÍMBOLO COLORIDO EM ADESIVO 
AO CENTRO. 
EPA 

Circundado na borda em baixo  relevo, Fita personalizada com o nome da SEMETUR, com 20mm de largura e 900 mm de comprimento,   
Medalha tamanho 70 mm de diâmetro e espessura de 4 mm.  

2 077.001.022 04,20 6.300,00UND 1500 1500 6.300,000MEDALHA EM METAL FUNDIDO, NA COR PRATA,  EM 
ALTO RELEVO, COM SÍMBOLO COLORIDO EM ADESIVO 
AO CENTRO. 
EPA 

Circundado na borda em baixo relevo, Fita personalizada com o nome da SEMETUR, com 20mm de largura e 900 mm de comprimento,   
Medalha tamanho 70 mm de diâmetro e espessura de 4 mm. 

3 077.001.023 04,20 6.300,00UND 1500 1500 6.300,000MEDALHA EM METAL FUNDIDO, NA COR BRONZE, EM 
ALTO RELEVO, COM SÍMBOLO COLORIDO EM ADESIVO   
AO CENTRO. 
EPA 

Circundado na borda  em baixo relevo, Fita personalizada com o nome da SEMETUR, com 20mm de largura e 900 mm de  comprimento, 
Medalha tamanho 70 mm de  diâmetro e espessura de 4 mm. 

4 012.002.020 046,50 1.860,00UND 40 40 1.860,000TROFÉU PERSONALIZADO (CAMPEÃO) COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
EPA 

 Base 24 cm de comp., 8 cm de largura e 2 cm de espessura em MDF na cor preta, contendo 2 placas: Placa em MDF na cor preta 
medindo 19 cm de altura, sendo 1 cm interno para encaixe na base, 5 cm de comprimento, 1,5 cm de espessura, contendo a palavra 
CAMPEÃO em adesivo, conforme arte em anexo. Placa em acrílico transparente medindo 13 cm de largura, 16 cm de altura, 0,5 de 
espessura fixada na base com um suporte fenda em metal e um suporte fenda em metal fixado na placa lateral. Contendo 2 adesivos: 1 
adesivo retangular na parte superior medindo 12 cm por 2 cm. Um adesivo em círculo medindo 12 cm de diâmetro, centralizado abaixo do 
primeiro adesivo. 

5 012.002.021 046,50 1.395,00UND 30 30 1.395,000TROFÉU PERSONALIZADO (2º LUGAR) COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
EPA 

Base 23 cm de comp., 7 cm de largura e 2 cm de espessura em MDF na cor preta, contendo 2 placas: Placa em MDF na cor preta medindo 
18 cm de altura, sendo 1 cm interno para encaixe na base, 4 cm de comprimento, 1,5 cm de espessura, contendo a palavra 2º LUGAR em 
adesivo, conforme arte em anexo. Placa em acrílico transparente medindo 12 cm de largura, 15 cm de altura, 0,5 de espessura fixada na 
base com um suporte fenda em metal e um suporte fenda em metal fixado na placa lateral. Contendo 2 adesivos: 1 adesivo retangular na 
parte superior medindo 11 cm por 2 cm. Um adesivo em círculo medindo 11 cm de diâmetro, centralizado abaixo do primeiro adesivo. 

6 012.002.022 048,00 1.440,00UND 30 30 1.440,000TROFÉU PERSONALIZADO (3º LUGAR) COM AS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25CNPJ :

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

Nº Proc. Licitatório : 000151/19 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 74
Nº Controle Ata : 037/SRP/CGM/2019 Prazo de Validade : 02/10/2020

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cosnumo (Medalhas e Troféus). 
 

Proc. Administrativo : 578/2019

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/10/2020
5671Fornecedor / Proponente : GRAFICA EPA EIRELI -

Centro de Custo : 100 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

1 077.001.021 04,20 6.300,00UND 1500 1500 6.300,000MEDALHA EM METAL FUNDIDO, NA COR OURO,  EM 
ALTO RELEVO, COM SÍMBOLO COLORIDO EM ADESIVO 
AO CENTRO. 
EPA 

Circundado na borda em baixo  relevo, Fita personalizada com o nome da SEMETUR, com 20mm de largura e 900 mm de comprimento,   
Medalha tamanho 70 mm de diâmetro e espessura de 4 mm.  

2 077.001.022 04,20 6.300,00UND 1500 1500 6.300,000MEDALHA EM METAL FUNDIDO, NA COR PRATA,  EM 
ALTO RELEVO, COM SÍMBOLO COLORIDO EM ADESIVO 
AO CENTRO. 
EPA 

Circundado na borda em baixo relevo, Fita personalizada com o nome da SEMETUR, com 20mm de largura e 900 mm de comprimento,   
Medalha tamanho 70 mm de diâmetro e espessura de 4 mm. 

3 077.001.023 04,20 6.300,00UND 1500 1500 6.300,000MEDALHA EM METAL FUNDIDO, NA COR BRONZE, EM 
ALTO RELEVO, COM SÍMBOLO COLORIDO EM ADESIVO   
AO CENTRO. 
EPA 

Circundado na borda  em baixo relevo, Fita personalizada com o nome da SEMETUR, com 20mm de largura e 900 mm de  comprimento, 
Medalha tamanho 70 mm de  diâmetro e espessura de 4 mm. 

4 012.002.020 046,50 1.860,00UND 40 40 1.860,000TROFÉU PERSONALIZADO (CAMPEÃO) COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
EPA 

 Base 24 cm de comp., 8 cm de largura e 2 cm de espessura em MDF na cor preta, contendo 2 placas: Placa em MDF na cor preta 
medindo 19 cm de altura, sendo 1 cm interno para encaixe na base, 5 cm de comprimento, 1,5 cm de espessura, contendo a palavra 
CAMPEÃO em adesivo, conforme arte em anexo. Placa em acrílico transparente medindo 13 cm de largura, 16 cm de altura, 0,5 de 
espessura fixada na base com um suporte fenda em metal e um suporte fenda em metal fixado na placa lateral. Contendo 2 adesivos: 1 
adesivo retangular na parte superior medindo 12 cm por 2 cm. Um adesivo em círculo medindo 12 cm de diâmetro, centralizado abaixo do 
primeiro adesivo. 

5 012.002.021 046,50 1.395,00UND 30 30 1.395,000TROFÉU PERSONALIZADO (2º LUGAR) COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
EPA 

Base 23 cm de comp., 7 cm de largura e 2 cm de espessura em MDF na cor preta, contendo 2 placas: Placa em MDF na cor preta medindo 
18 cm de altura, sendo 1 cm interno para encaixe na base, 4 cm de comprimento, 1,5 cm de espessura, contendo a palavra 2º LUGAR em 
adesivo, conforme arte em anexo. Placa em acrílico transparente medindo 12 cm de largura, 15 cm de altura, 0,5 de espessura fixada na 
base com um suporte fenda em metal e um suporte fenda em metal fixado na placa lateral. Contendo 2 adesivos: 1 adesivo retangular na 
parte superior medindo 11 cm por 2 cm. Um adesivo em círculo medindo 11 cm de diâmetro, centralizado abaixo do primeiro adesivo. 

6 012.002.022 048,00 1.440,00UND 30 30 1.440,000TROFÉU PERSONALIZADO (3º LUGAR) COM AS 

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000151/19 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 74
Nº Controle Ata : 037/SRP/CGM/2019 Prazo de Validade : 02/10/2020

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cosnumo (Medalhas e Troféus). 
 

Proc. Administrativo : 578/2019

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 02/10/2020
5671Fornecedor / Proponente : GRAFICA EPA EIRELI -

Centro de Custo : 100 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
EPA 

Base 22 cm de comp., 6 cm de largura e 2 cm de espessura em MDF na cor preta, contendo 2 placas: Placa em MDF na cor preta medindo 
17 cm de altura, sendo 1 cm interno para encaixe na base, 3,5 cm de comprimento, 1,5 cm de espessura, contendo a palavra 3º LUGAR 
em adesivo, conforme arte em anexo. Placa em acrílico transparente medindo 11 cm de largura, 14 cm de altura, 0,5 de espessura fixada 
na base com um suporte fenda em metal e um suporte fenda em metal fixado na placa lateral. Contendo 2 adesivos: 1 adesivo retangular 
na parte superior medindo 10 cm por 2 cm. Um adesivo em círculo medindo 10 cm de diâmetro, centralizado abaixo do primeiro adesivo. 

Total Registro de Preços (Inicial) : 23.595,00 Saldo Total: 23.595,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 23.595,00 23.595,00Saldo Total: 

 

TERMO DE DISPENSA N.º 070/CPL/PMJP/2019

Processo Administrativo nº 1-11565/2019

  A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura do Município de Ji-Paraná, considerando solicitação do 
Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos que justifica 
a necessidade da contratação, caracterizando a situação como emer-
gencial  (fl. 03), e consoante a autorização do Sr. Prefeito Municipal 
(fl. 616), vem instaurar o presente processo de dispensa de licitação 
para a Contratação Emergencial de serviços de coleta, transporte, 
destinação final de resíduos sólidos urbano e tratamento e controle 
de aterro Municipal, de conformidade com o estabelecido no Projeto 
Básico (fls. 04 a 30), que passa a fazer parte integrante do processo 
supracitado.
  A presente dispensa de licitação tem como 
fundamento o art. 24, inciso IV, e o parágrafo único, do art. 26, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
  As razões da presente contratação está devida-
mente justificada pela urgência do objeto em questão, uma vez que o 
atual contrato expirará nos próximos dias e não há tempo hábil para 
a realização de procedimento licitatório regular (Pregão Eletrônico), 
oportunidade em que destacamos que além disso, a Comissão de 
Licitação passou por uma reestruturação de seus membros em 23 
de setembro do corrente ano, herdando um grande acúmulo de autos 
em processo de licitação e ainda a serem licitados.
  Informamos que as providências já foram 

tomadas com as medidas necessárias para a realização da licitação 
do Processo Administrativo nº 1-5360/2019, que se trata do objeto 
em questão. Entretanto, devido a obrigatoriedade de cumprir as 
formalidades legais quanto ao tema a ser licitado, a elaboração do 
Edital ainda está em andamento, sendo imperativo suprir a prestação 
dos serviços por meio da contratação emergencial, até que a licitação 
regular ajuste a situação.
  A presente dispensa de licitação justifica-se 
ainda pelo Princípio da Continuidade do Serviços Público, que por 
sua vez, viabiliza a contratação provisória, tornando o caso em 
questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.
  Sobre as condições de aplicações da norma 
legal que ampara o referido procedimento, o respeitado Marçal Justen 
Filho, ensina:
“O dispositivo enfocado refere-se aos casos onde o decurso de tempo 
necessário ao procedimento licitatório normal impediria a adoção de 
medidas indispensáveis para evitar danos irreparáveis. Quando fosse 
concluída a licitação, o dano já estaria concretizado. A dispensa de 
licitação e a contratação imediata representam uma modalidade de 
atividade acautelatória do interesse público.” (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 5ª ed., p. 215).
  A escolha da proposta mais vantajosa foi 
decorrente de uma prévia pesquisa de mercado e, tendo em vista o 
caráter de urgência da Contratação, foram encaminhados e-mail’s à 
11 (onze) empresas do ramo (fls. 623 a 664) e foi dado publicidade 
do aviso da Sessão Pública (fls. 618 a 622), informando a data e 
hora da abertura dos envelopes com as documentações e propostas 
(01/10/2019 às 10hs). Assim sendo, compareceram à Sessão Pública 
somente 03 (três) empresas. Entre as empresas que compareceram, a 
escolha recaiu na empresa RLP – RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLI-

CA E SERVIÇOS DE COLETAS E  RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 
14.798.258/0001-90, representada no referido ato pelo Sr. Antônio 
Tavares de Almeida, com valor mensal, por tonelada, de R$ 181,90 
(cento e oitenta e um reais e noventa centavos) e com o valor total 
de R$ 2.401.080,00 (dois milhões, quatrocentos e um mil e oitenta 
reais).
Por tratar-se de Dispensa de Licitação, a Sessão Pública agendada 
serviu apenas como um meio de transparência dos atos praticados por 
esta CPL sopesando o montante do objeto licitado. Contudo, na opor-
tunidade todos os representantes presentes vistaram os documentos 
analisados, bem como a ata elaborada dos atos praticados na sessão.

Ji-Paraná/RO, 01 de outubro de 2019

______________________________
Eder Leoni Mancini
Presidente da Comissão

______________________________
Soraya Maia Grisante de Lucena
Membro da comissão

_____________________________
geisislaine de Oliveira Martins
Membro da comissão

______________________________
Thais Martins Leite Fabris
Membro da comissão

TERMOS DE DISPENSA
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