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AVISO DE SUSPENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 090/CPL/PMJP/RO/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1-12636/2018/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro (a), 
decreto nº 11770/19, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que em razão de pedidos de esclarecimentos, fi ca SUSPENSO 
“SINE DIE” o Pregão Eletrônico nº 090/CPL/PMJP/RO/2019, 
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais permanentes e de consumo (“BRINQUEDOS, MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS, DENTRE OUTROS”), para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação. Informações no endereço 
eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

Ji-Paraná, 03 de outubro de 2019.

Adriana Bezerra Reis
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 027/CPL/PMJP/RO/19
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS)
O Município de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de 
Licitação, decreto nº 11.769/19 torna público que está autorizada a 
LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo ME-
NOR PREÇO, empreitada por preço global. Processo nº 8757/2019 
- SEMED. Fonte do Recurso: Próprio. Objeto: Execução de reforma 
do muro no Centro Municipal de Educação Infantil – C.M.E.I. 
Professora Mirian Trajano Lopes, a pedido da Secretaria Munic-
ipal de educação - SEMED. Valor Estimado: R$ 15.166,74 (quinze 
mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Data 
de Abertura: 23 de outubro de 2019. Horário: 10:00 horas. Local: 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado à Av. 02 de Abril, 
nº 1701 Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO. CEP: 76.900-149. Fone/Fax: 
(0xx) 69-3416-4029. Edital: O Ato Convocatório e todos os elemen-
tos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada, 
na sede da Comissão Permanente de Licitação (CPL) de segunda a 
sexta-feira das 07h30m às 13h30m, ou no endereço eletrônico: www.
ji-parana.ro.gov.br. 

Ji-Paraná, 03 de outubro de 2019.

Eder Leoni Mancini
Presidente da CPL

PORTARIAS

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 
SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
                                                                                                                                                                                                                                 
PORTARIA Nº 034/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “Execução de pavimentação em 
blocos sextavados de ruas e vias urbanas,  objeto do processo administrativo licitatório nº 1-4053/2019 – SEMOSP/SEMPLAN e 
contrato de nº 033/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              DENISE GONÇALVES DOS SANTOS - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

PORTARIA N. 035/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE: 

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor Durval Bartolomeu Trigueiro Mendes Júnior, 
Engenheiro Civil, como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de 
engenharia, pertinentes a execução de pavimentação em blocos sextavados de ruas e vias urbanas, 
vinculado ao Contrato nº 033/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-
Paraná e a empresa CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, em decorrência do 
Processo Administrativo nº 1-4053/2019 – SEMOSP/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 036/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANTONIO PRADO – E.M.E.F,  
objeto do processo administrativo licitatório nº 1-13359/2018 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 052/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              TAIS CORREIA ALVES - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 052/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento de Ji-Paraná. 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907-614 

ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 033/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 01 de outubro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 

_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 037/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
pertinentes a execução de implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico na 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANTONIO PRADO – E.M.E.F, vinculado ao 

Contrato nº 052/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a 
empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo 
Administrativo nº 1-13359/2018 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 038/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARIEL VIEIRA HILGERT – C.M.E.I,  objeto 
do processo administrativo licitatório nº 1-1514/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 050/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              TAIS CORREIA ALVES - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 050/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 039/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
pertinentes a execução de implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico no 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARIEL VIEIRA HILGERT – C.M.E.I, vinculado ao 

Contrato nº 050/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a 
empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo 
Administrativo nº 1-1514/2019 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - A função exercida pelo servidor ora nomeado é considerada de interesse 
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PORTARIA N. 042/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
pertinentes a execução de implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico na 
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Maria Antônia – 
E.M.E.I.E.F, vinculado ao Contrato nº 042/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o 
Município de Ji-Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em 
decorrência do Processo Administrativo nº 1-1681/2019 – SEMPLAN/SEMED. 
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 044/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLIVIA HEIDERICH DE BRITO – C.M.E.I”,  objeto do 
processo administrativo licitatório nº 1-1680/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 043/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              DENISE GONÇALVES DOS SANTOS - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 043/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 045/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
pertinentes implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLIVIA HEIDERICH DE BRITO – C.M.E.I, vinculado ao Contrato nº 
043/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa E.A. DE 
JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo Administrativo nº 1-
1680/2019 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 043/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Maria Antônia 
– E.M.E.I.E.F”,  objeto do processo administrativo licitatório nº 1-1681/2019 – SEMPLAN/SEMED e contrato de nº 
042/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              DENISE GONÇALVES DOS SANTOS - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 042/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 041/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
pertinentes implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÁRIO DAVID ANDREZZA – C.M.E.I, na ESCOLA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JAMIL VILLAS BOAS – E.M.E.I.E.F e no 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MIRIAN TRAJANO LOPES – C.M.E.I, 
vinculado ao Contrato nº 053/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-
Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do 
Processo Administrativo nº 1-12389/2018 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscai Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

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/PM/JP/2017  
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PORTARIA N. 046/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
pertinentes implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MATOSINHO PERES DE PONTES, vinculado ao 

Contrato nº 046/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a 
empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo 
Administrativo nº 1-1529/2019 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 047/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MATOSINHO PERES DE 
PONTES”, objeto do processo administrativo licitatório nº 1-1529/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 046/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              DENISE GONÇALVES DOS SANTOS - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 046/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA Nº 048/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                                 ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMAVERA – C.M.E.I”, objeto do processo 
administrativo licitatório nº 1-1560/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 045/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              DENISE GONÇALVES DOS SANTOS - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 045/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 27 de setembro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 049/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMAVERA – C.M.E.I, vinculado ao Contrato nº 045/PGM/PMJP/2019, 
instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo Administrativo nº 1-1560/2019 
SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 050/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                        ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS – C.M.E.I”, objeto do 
processo administrativo licitatório nº 1-213/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 051/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              JOCILEI CRISTINA BARRETO OZAME - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 051/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 01 de outubro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 051/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS – C.M.E.I, vinculado ao Contrato nº 051/PGM/PMJP/2019, 
instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo Administrativo nº 1-213/2019 
SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 052/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                        ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ZILDA ARNS”, objeto do processo administrativo 
licitatório nº 1-1526/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 047/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              JOCILEI CRISTINA BARRETO OZAME - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 047/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 01 de outubro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 053/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA ARNS, vinculado ao Contrato nº 047/PGM/PMJP/2019, instrumento 

celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, em decorrência do Processo Administrativo nº 1-1526/2019 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 054/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                        ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR 
CELSO AUGUSTO ROCCO – E.M.E.I.E.F”, objeto do processo administrativo licitatório nº 1-1525/2019 – SEMED/SEMPLAN e 
contrato de nº 048/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              JOCILEI CRISTINA BARRETO OZAME - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 048/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 01 de outubro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 



Diário Ofi cial do Município de Ji-Paraná -  N. 31324 - Ji-Paraná (RO), 4 de outubro de 2019

PORTARIA N. 055/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR CELSO AUGUSTO ROCCO – E.M.E.I.E.F, 
vinculado ao Contrato nº 048/PGM/PMJP/2019, instrumento celebrado entre o Município de Ji-
Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do 
Processo Administrativo nº 1-1525/2019 SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

PORTARIA Nº 056/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Nomeia servidores públicos para verificar e acompanhar os processos 
administrativos internos da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, através do decreto nº 7438/GAB/PMJP/2017: 

 
RESOLVE: 
 

                                        ART. 1º – Nomear servidores públicos para compor a Comissão para Verificação e Acompanhamento 
Processual administrativo interno da Secretaria Municipal de Planejamento, referente à obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL – BÁRBARA HELIODORA”, objeto do 
processo administrativo licitatório nº 1-1519/2019 – SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 049/PGM/PMJP/2019. 
 

ART. 2º - A Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo será composta pelas 
seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, 
inc. II e Lei 8.666/1993; 
                                              VIVIANE SIMONELLI FARIA - GESTORA DE CONTRATO 
                                              JOCILEI CRISTINA BARRETO OZAME - FISCAL ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ART. 3º - A presente Comissão desempenhará as seguintes funções: 
 
I – Após a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização acostar aos autos os documentos 

pertinentes ao boletim de medição a Comissão para Verificação e Acompanhamento Processual administrativo deverá conferir a 
ordem cronológica, enumerar e vistar as páginas, bem como, solicitar da empresa executora os documentos pertinentes à medição 
apresentada e instruir o processo para a Controladoria-Geral, conforme Decreto nº 945/GAB/PM/JP/2013, art. 2º, inciso XIV; 

 
II – Sanar pendências, porventura apontadas em análise técnica junto aos autos de processo, caso forem de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
III - Atentar para resguardar o prazo do contrato de nº 049/PGM/PMJP/2019 e adotar as medidas 

administrativas necessárias para encaminhá-lo ao setor competente para promover o aditivo, caso haja necessidade;  
 
IV – Encaminhar e solicitar junto ao DECOM que providencie as publicações das portarias, ordens de 

serviços, paralisações e reinício da obra, etc., expedidas por essa Secretaria em Diário Oficial do Município.  
 
ART 4º - Excetuam-se das funções dessa Comissão: 
 
I - a obrigatoriedade de fiscalizar e alimentar sistemas como SISMOB, SIGAP-OBRAS, SIMEC, SICONV e 

outros, bem como providenciar o saneamento de pendências que não são de atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento; 
 
II – Certificar Notas Fiscais e demais atribuições conferidas à Comissão Especial de Acompanhamento e 

Fiscalização; 
 

Cumpra-se. 
Publique-se.  
 

 Ji-Paraná, 01 de outubro de 2019.    
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
_________________________________________                                                        
 
_________________________________________      
 

 PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017 

PORTARIA N. 057/GESCON/SEMPLAN/2019 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeado o servidor EDSON CESÁRIO DE LIMA, Engenheiro Eletricista, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia elétrica, 
implantação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO FUNDAMENTAL BÁRBARA HELIODORA, vinculado ao Contrato nº 049/PGM/PMJP/2019, 
instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa E.A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, em decorrência do Processo Administrativo nº 1-1519/2019 
SEMED/SEMPLAN.  
                       

ART. 2º - O Fiscal Técnico do Contrato, deverá acompanhar a obra com o objetivo de 

avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, 

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 

mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o 

resultado, de acordo com as disposições contidas na IN 05/2017/SEGES, em seu art. 40, inc. II e Lei 

8.666/1993. 

 

ART. 3º - 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, 01 de outubro de 2019. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017  

ORDENS DE SERVIÇO
            

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 
SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

 

SEMPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento de Ji-Paraná. 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907-614 

Fone: +55 (69) 3416-4168 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/GESCON/SEMPLAN/2019 

 
 

 

Determina à Empresa Construfor Construções e Serviços 
Eireli-EPP a execução da obra de “pavimentação em blocos 
sextavados de ruas e vias urbanas”, vinculado ao Contrato 
nº 033/PGM/PMJP/2019. 

 
 

 
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 Construfor Construções e Serviços Eireli-EPP, 
foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 
008/CPL/PMJP/2019, do tipo MENOR PREÇO, em conformidade com as normas da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-4053/2019 – 
SEMOSP/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 
                               I – O início da execução dos serviços de “execução e pavimentação em blocos 
sextavados de ruas e vias urbanas”, vinculado ao Contrato nº 033/PGM/PMJP/2019, processo 
administrativo n. 1-4053/2019 – SEMOSP/SEMPLAN.  

 
                 II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as cláusulas 

contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
Denise G.dos Santos 

Agente Administrativo 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/GESCON/SEMPLAN/2019 
 

 

 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME a execução da obra de “implantação 
do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico na 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
ANTONIO PRADO – E.M.E.F”, vinculado ao Contrato nº 
052/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
13359/2018 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
ANTONIO PRADO – E.M.E.F”, vinculado ao Contrato nº 052/PGM/PMJP/2019, processo 
administrativo n. 1-13359/2018 – SEMED/SEMPLAN.  
  

 
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/GESCON/SEMPLAN/2019 
 

 

 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME a execução da obra de “implantação 
do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico no 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARIEL VIEIRA 
HILGERT – C.M.E.I”, vinculado ao Contrato nº 
050/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1514/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARIEL 
VIEIRA HILGERT – C.M.E.I”, vinculado ao Contrato nº 050/PGM/PMJP/2019, processo 
administrativo n. 1-1514/2019 – SEMED/SEMPLAN.  
  

 
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÁRIO DAVID ANDREZZA – C.M.E.I, na 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL JAMIL VILLAS BOAS – E.M.E.I.E.F e no CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MIRIAN 
TRAJANO LOPES – C.M.E.I”, vinculado ao Contrato nº 
053/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº  1-
12389/2018 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÁRIO 
DAVID ANDREZZA – C.M.E.I, na ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL JAMIL VILLAS BOAS – E.M.E.I.E.F e no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL PROFESSORA MIRIAN TRAJANO LOPES – C.M.E.I”, vinculado ao Contrato nº 
053/PGM/PMJP/2019, processo administrativo n. 1-12389/2018 – SEMED/SEMPLAN.  
  

 
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na Escola Municipal de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Maria 
Antônia – E.M.E.I.E.F, vinculado ao Contrato nº 
042/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1681/2019 – SEMPLAN/SEMED.  

  
 
DETERMINA: 

 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental Professora Maria Antônia – E.M.E.I.E.F”, vinculado ao Contrato nº 
042/PGM/PMJP/2019, processo administrativo n. 1-1681/2019 –SEMPLAN/SEMED.  
  

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 
cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 

 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO OLIVIA HEIDERICH DE BRITO – C.M.E.I” vinculado ao 
Contrato nº 043/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1680/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de implantação do sistema de proteção e 
combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLIVIA HEIDERICH DE BRITO – C.M.E.I”, 
vinculado ao Contrato nº 043/PGM/PMJP/2019, processo administrativo n. 1-1680/2019 – 
SEMED/SEMPLAN.  
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II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 
cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 

 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES MATOSINHO PERES DE 
PONTES” vinculado ao Contrato nº 046/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1529/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
ULISSES MATOSINHO PERES DE PONTE”, vinculado ao Contrato nº 046/PGM/PMJP/2019, 
processo administrativo n. 1-1529/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMAVERA – C.M.E.I” vinculado ao Contrato 
nº 045/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1560/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PRIMAVERA – C.M.E.I”, vinculado ao Contrato nº 045/PGM/PMJP/2019, processo administrativo n. 
1-1560/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS – C.M.E.I” vinculado ao 
Contrato nº 051/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
213/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MENINO JESUS – C.M.E.I”, vinculado ao Contrato nº 051/PGM/PMJP/2019, processo administrativo 
n. 1-213/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA ARNS” vinculado ao Contrato nº 
047/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1526/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico no CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR 
CELSO AUGUSTO ROCCO – E.M.E.I.E.F” vinculado ao Contrato nº 
048/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1525/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR CELSO AUGUSTO ROCCO – E.M.E.I.E.F”, vinculado ao Contrato 
nº 048/PGM/PMJP/2019, processo administrativo n. 1-1525/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/GESCON/SEMPLAN/2019 
 
 

Determina à Empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME a execução da obra de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL – BÁRBARA HELIODORA” vinculado ao 
Contrato nº 049/PGM/PMJP/2019. 

 
 

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 E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
nº 010/19/CPL/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO por lote, em conformidade com as normas da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-
1519/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “implantação do sistema de 
proteção e combate a incêndio e pânico na ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL – 
BÁRBARA HELIODORA”, vinculado ao Contrato nº 049/PGM/PMJP/2019, processo administrativo 
n. 1-1519/2019 – SEMED/SEMPLAN.  

  
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

ARNS”, vinculado ao Contrato nº 047/PGM/PMJP/2019, processo administrativo n. 1-1526/2019 – 
SEMED/SEMPLAN.  

  
II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, as 

cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados. 
 
 

     Cumpra-se, 
     Publique-se. 

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Decreto n. 7438/GAB/PM/JP/2017 

PEDIDOS DE LICENÇA
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RESOLUÇÃO CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE JI-PARANÁ - RO 
 

Lei Municipal 311/90, alterada pela Lei 2472/13. 
 

RESOLUÇÃO Nº 040/CMDCA/2019    
 
 

Dispõe sobre a convocação das Suplentes da 

8ª Eleição do Conselho Tutelar realizada na 

data de 04 de outubro de 2015, conforme 

disposto no Edital n° 003/CMDCA/2015. 

 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                             

- CMDCA de Ji-Paraná/RO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Art. 139 da 

Lei Federal n°. 8.069 de 13 de Julho de 1990 c/c Art. 8° - XIX da Lei Municipal n° 2472/13, 

bem como nas disposições contidas na resolução n° 75 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA. 

 

CONSIDERANDO: Que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente, conforme disposto em Lei Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA texto Art. 131). 

 

CONSIDERANDO: Que o Conselho Tutelar deverá ser composto por 05 (cinco) membros 

conforme disposto no Art. 132 na Lei Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA) e Art. 15 da Lei Municipal n°. 2472/2013. 

 

CONSIDERANDO: O Ofício n°247/1°CTJP/2019 o qual informa a programação de férias 

da Conselheira Tutelar Leandra de Souza Brito Pereira do 1º distrito, para o período de 

Novembro de 2019. 

 
RESOLVE: 
  

Art. 1° - Convocar a 1ª Suplente da 8° Eleição do Conselho Tutelar senhora Suzana 

Conselheiros Tutelares de Ji-Paraná. A mesma tem o prazo (03) três dias úteis a contar da data 

de publicação desta, para apresentar-se perante este Conselho.  

 

Art. 3° - Convocar a 5ª Suplente da 8° Eleição do Conselho Tutelar senhora Marluce Messias 

Correa, comparecendo CMDCA para possivelmente ser escalada como suplente dos 

Conselheiros Tutelares de Ji-Paraná. A mesma tem o prazo (03) três dias úteis a contar da data 

de publicação desta, para apresentar-se perante este Conselho. 

 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições 
em contrário. 
 

Ji-Paraná - RO, 04 de Setembro de 2019. 
 
 

Registre-se 

Publique-se 

 

CASA DOS CONSELHOS – sito à Avenida 22 de Novembro, 1045, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná-RO. 
Telefone: (69) 3411-4214 / E-mail: cmdcajp@yahoo.com.br  

 

Theotônio da Silva, comparecendo CMDCA para possivelmente ser escalada como suplente 

dos Conselheiros Tutelares de Ji-Paraná. A mesma tem o prazo (03) três dias úteis a contar da 

data de publicação desta, para apresentar-se perante este Conselho.  

 

Art. 2° - Convocar a 4ª Suplente da 8° Eleição do Conselho Tutelar senhora Maheli Lorena 

da Costa Silva, comparecendo CMDCA para possivelmente ser escalada como suplente dos 


