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ANÁLISES TÉCNICA

ANÁLISE TECNICA nº 001/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020

À empresa MAMORÉ

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

Considerando o teor da ordem de serviço n. 187/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 11/12/2019

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 1003/MCMA/2019

Considerando o Parecer Técnico do engenheiro Jose Carlos. 

Considerando que o corpo técnico ao analisar a documentação entre-
gue constatou que os mesmos não atendem alguns requisitos e ainda 
ausente algumas peças técnicas necessárias.

É que remeto para que seja feito as devidas correções. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 16/01/2020, 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 janeiro 2020

ELIANE MARIA CRESTANI
Secretária Municipal de Planejamento Interina

Decreto nº 12173/GAB/PM/JP/2019

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

ANÁLISE TECNICA nº 002/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020

À empresa MAMORÉ

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

Considerando o teor da ordem de serviço n. 153/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, de 26/09/2018

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 976/MCMA/2019

Considerando o Parecer Técnico 086/2019, de 30/12/2019. 

Considerando que o corpo técnico ao analisar a documentação entre-
gue constatou que os mesmos não atendem alguns requisitos e ainda 
ausente algumas peças técnicas necessárias.

É que remeto para que seja feito as devidas correções. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 

dia 24/01/2020, 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 janeiro 2020

ELIANE MARIA CRESTANI
Secretária Municipal de Planejamento Interina

Decreto nº 12173/GAB/PM/JP/2019

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

ANÁLISE TECNICA nº 122/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. 130/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/18, de 27/09/2018, enviada a esta empresa. 

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 961/MCMA/2019.
Considerando o memorando 352/SEMOSP/2019, do Engenheiro 
Eletricista Jose Dionísio Martins Papa, de 12/12/2019. 

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 20 de dezembro 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 dezembro 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 123/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. 140/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 10/09/2019.

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 950/MCMA/2019.

Considerando o Parecer Técnico 080/2019, de 17/12/2019. 

Considerando que o corpo técnico ao analisar a documentação entre-
gue constatou que os mesmos não atendem alguns requisitos e ainda 
ausente algumas peças técnicas necessárias.
É que remeto para que seja feito as devidas correções. 
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 14/01/2020, 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 dezembro 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 124/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. 099/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 17/06/2018.
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 886/MCMA/2019

Considerando o memorando nº 393/SEMOSP/2019 Eng. Eletricista 
Srº Jose Dionísio Martins Papa de 17 de dezembro, e a pendencia 
referente ao licenciamento ambiental.
 
É que remeto para que seja feito as devidas correções. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 22/01/2020, devendo ser respeitado o horário para protocolo, 
que não poderá ultrapassar às 10h00min. 

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

Ji-Paraná, 20 de outubro 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 125/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. 150/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 01/10/2019.

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 957/MCMA/2019

Considerando o Parecer Técnico 084/2019, de 19/12/2019. 

Considerando que o corpo técnico ao analisar a documentação entre-
gue constatou que os mesmos não atendem alguns requisitos e ainda 
ausente algumas peças técnicas necessárias.

É que remeto para que seja feito as devidas correções. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 02/01/2020, 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 novembro 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 126/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. 045/SEMPLAN/DE-



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 31922 - Ji-Paraná (RO), 7 de janeiro de 2020
CONV/PMJ/19, de 28/02/2019

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 922/MCMA/2019

Considerando o Parecer Técnico do Engenheiro Eletricista Srº Edson 
Cesário de Lima, de 17/12/2019

Considerando que o corpo técnico ao analisar a documentação entre-
gue constatou que os mesmos não atendem alguns requisitos e ainda 
ausente algumas peças técnicas necessárias.

É que remeto para que seja feito as devidas correções. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 15/01/2020, 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 novembro 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 127/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. 171/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, de 22/10/2019

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de lavra 
desta empresa, através do oficio 969/MCMA/2019

Considerando o Parecer Técnico 085/2019, de 20/12/2019. 

Considerando que o corpo técnico ao analisar a documentação entre-
gue constatou que os mesmos não atendem alguns requisitos e ainda 
ausente algumas peças técnicas necessárias.

É que remeto para que seja feito as devidas correções. 

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o 
dia 13/01/2020, 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 novembro 2019. 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

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

ERRATA
ANÁLISE TECNICA 124/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da Análise Técnica n. 124/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, emitida em 20/12/2019.

ONDE SE LÊ:

“Ji-Paraná, 20 de outubro de 2019”

LEIA-SE 

“Ji-Paraná, 20 de dezembro de 2019”
.
.
. 

Ji-Paraná, 23 de dezembro 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 076/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 107/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 01/07/2019 
e análise técnica 110/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19. 

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

Considerando o ofício 901/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o pronunciamento do Engenheiro Edward Luiz Fabris, 
de 11/11/2019.

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 dezembro 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, 14 de novembro 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 077/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 163/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 14/10/2019 
e análise técnica 116/SEMPLAN/DECONV/PMJ/19. 

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

Considerando o ofício 953/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o Parecer Técnico Nº 081/2019, de 17/12/2019.

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 janeiro de 2020, 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 dezembro 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 078/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 174/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 14/11/2019. 

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

Considerando o ofício 987/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o Parecer Técnico Nº 082/2019, de 17/12/2019.

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até 
o dia 26 de dezembro 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, 18 de dezembro 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 079/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 085/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 28/05/2019. 

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

Considerando o ofício 949/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o Parecer Técnico do Engenheiro Edward Luiz Fabris, 
de 16/12/2019.

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 janeiro de 2020, 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 
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a municipalidade. 

Ji-Paraná, 18 de dezembro 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 080/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

Considerando o teor da ordem de serviço n. 107/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJ/19, com a primeira vigência encerrada em 24/06/2019. 

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

Considerando o ofício 964/MCMA/2019, de lavra desta empresa.

Considerando o Parecer Técnico do Engenheiro Edward Luiz Fabris, 
de 16/12/2019.

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 janeiro de 2020, 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, 18 de dezembro 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 SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com devidas providencias 
quanto ao solicitado na Notificação referente ao Licenciamento 
ambiental SISDAM nº 1801385858, da Creche Edmilson da Silva 
Reis, neste município.  

ELIANE MARIA CRESTANI, Secretária Municipal de Planeja-
mento Interina, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n. 12173/GAB/PM/JP/2019:

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 devidas providencias quanto ao solicitado 
na Notificação referente ao Licenciamento ambiental SISDAM nº 
1801385858, da Creche Edmilson da Silva Reis, neste município. 
Ressalvo 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 Servidora designada para acompanhamento 
da elaboração é a Srta. JEANNE OJOPI SOARES, que deverá ser 
consultada, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as carac-
terísticas do projeto.  

IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até a data 
de 07 de fevereiro de 2020, até 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, 07 de janeiro de 2020.                        

ELIANE MARIA CRESTANI 
Secretária Municipal de Planejamento Interina

 Dec. nº12173/GAB/PMJP/2019

ORDEM DE SERVIÇO Nº 190/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, que proceda com visita “in loco” para 
elaboração de estudo e apresentação de previsão orçamentária para 
execução de poço artesiano, Caixa d’água e as devidas instalações 
necessárias, no Centro Desportivo e de Lazer Valmar Meira (CEDEL/
BNH), 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 proceda com visita “in loco” para elaboração de estudo 
e apresentação de previsão orçamentária para execução de poço 
artesiano, Caixa d’água e as devidas instalações necessárias, no 
Centro Desportivo e de Lazer Valmar Meira (CEDEL/BNH), conforme 
solicitado no OFICIO nº 179/GVML/19, neste Município. 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 o Srtª Jane Paula Selhorst, 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 res-
peito à entrega do projeto será até a data de 17/03/2019, 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, 17 de dezembro de 2019.  

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 191/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, que proceda análise do solicitado e 
elaboração de Aditivo (se necessário) para a obra de CONTRUÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA, processo 3139/2019, CT - SICONV 
862999, 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 proceda com visita “in loco” para a análise do solicitado e 
elaboração de Aditivo (se necessário) para a obra de CONTRUÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA, processo 3139/2019, CT - SICONV 
862999, neste município. conforme solicitado através do documen-
to emitido em 16 de dezembro de 2019. Ressalvo 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 Sr. EDWARD LUIZ FABRIS, que deverá 
ser consultado, já que deverá acompanhar a vistoria e informar as 
características do projeto.  
IV – O prazo para atendimento desta ordem de serviço será até a data 
de 26 de dezembro de 2019, até 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, 18 de dezembro de 2019.                           

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

 Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 192/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 ao levantamento da pavimentação 
da Rua dos Acadêmicos, entre Rua Porto Velho e Mato Grosso, 
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 proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto refe-
rente ao levantamento da Rua dos Acadêmicos, entre Rua Porto Velho 
e Mato Grosso, neste Município. 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 o Srtª Jane Paula Selhorst, 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 res-
peito à entrega do projeto será até a data de 05/02/2020, 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 dezembro de 2019.  

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 193/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

Determina à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO 
AMBIENTE EIRELI - EPP, que proceda análise do solicitado 
e elaboração de Aditivo (se necessário) referente implantação do 
Sistema de proteção e combate a Incêndio e Pânico nas escolas e 
centros municipais de educação referente aos processos 12389/18, 
13359/18, 213/19, 1514/19, 1519/19, 1525/19, 1526/19, 1529/19, 
1560/19, 1680/19, 1681/19, 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 proceda com visita “in loco” para análise do solicitado e 
elaboração de Aditivo (se necessário) referente implantação do Sis-
tema de proteção e combate a Incêndio e Pânico nas escolas e centros 
municipais de educação referente aos processos 12389/18, 13359/18, 
213/19, 1514/19, 1519/19, 1525/19, 1526/19, 1529/19, 1560/19, 
1680/19, 1681/19, neste município, neste município. Ressalvo 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 Sr. JOSÉ CARLOS DA SILVA, 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 a data 
de 10/01/2020, até às 10h00min. Qualquer impedimento do cumpri-
mento 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, 27 de dezembro de 2019.                           

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

 Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017
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AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA

Nº 007/2020/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-11253/2019/SEMAS

(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS)

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o(a) 
Contratação de empresa para prestação de serviços (Climatização 
de AR e instalação de gás na instituição de acolhimento Adélia 
Francisca Santana), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS. Valor Estimado: R$ 
8.153,12 (oito mil, cento e cinquenta e três reais e doze centavos). 
Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 22/01/2020, às 
09hs30min (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://
www.comprasgovernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 6 de janeiro de 2020.

Hevileny Mª C. de Lima Jardim
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020/PMJP-RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-15713/2017/SEMOSP
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS)

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Presiden-
te-Pregoeiro, Decreto nº 11.847/2019, torna público para conhecimen-
to dos interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 
10.520/02, Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas 
alterações e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é o(a) Aquisição de insumos para Pavimentação 
das Ruas Avenca e Acre (Asfalto diluído, óleo diesel, cimento as-
fáltico, cimento portland, areia, brita, entre outros), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos - SEMOSP. Valor Estimado: R$ 213.678,67 (duzentos e treze 
mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos). 
Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 24/01/2020, às 
11hs00min (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://
www.comprasgovernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 6 de janeiro de 2020.

Eder Leoni Mancini
Presidente-Pregoeiro 

Decreto nº 11.847/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 009/2020/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-2819/2019/SEMUSA

(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS)

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto 
é o(a) Eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPI), através do Sistema de Registro de Preços pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde - SEMUSA. Valor Estimado: R$ 86.228,77 
(oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete 
centavos). Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 
20/01/2020, às 09hs00min (Horário de Brasília-DF), no endereço 
eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br, local este, 
onde poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 6 de janeiro de 2020.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 010/2020/PMJP-RO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1-6256/2019/SEMAS (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, 

EPP E EQUIPARADAS)

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é o(a) Aquisição de Material de Consumo para con-
strução de suportes para reservatórios e construção de depósitos 

para armazenamentos, visando atender as necessidades do Centro 
de Convivência do Idoso da Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS, para atender as necessidades da Secretaria Munic-
ipal de Assistência Social - SEMAS. Valor Estimado: R$ 18.940,14 
(dezoito mil, novecentos e quarenta reais e quatorze centavos). 
Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 24/01/2020, às 
09hs30min (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://
www.comprasgovernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 6 de janeiro de 2020.

Hevileny Mª C. de Lima Jardim
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 011/2020/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-12234/2019/SEMUSA

(ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E ITENS DE 
AMPLA CONCORRÊNCIA)

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto 
é o(a) Aquisição de material de consumo (medicamentos e insu-
mos), através do Sistema de Registro de Preços pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMUSA. Valor Estimado: R$ 8.305.235,91 (oito milhões, 
trezentos e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e 
um centavos). Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 
21/01/2020, às 09hs00min (Horário de Brasília-DF), no endereço 
eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br, local este, 
onde poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 6 de janeiro de 2020.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019

PORTARIAS

PORTARIA N.° 001/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2020

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 Senhorita JEANNE OJOPI SOARES, que 
proceda com devidas providencias quanto ao solicitado na Notificação 
referente ao Licenciamento ambiental SISDAM nº 1801385858, da 
Creche Edmilson da Silva Reis, neste município, conforme Ordem 
de Serviço 001/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2020.

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, 07 de janeiro de 2019.

ELIANE MARIA CRESTANI
Secretária Municipal de Planejamento Interina

Dec. nº 12173/GAB/PMJP/2019

PORTARIA
Nº: 004/2020-PR/AMT.

3º SGT PM Alex Marcos da Silva, Presidente da Autarquia Muni-
cipal de Trânsito e Transporte de Ji-Paraná – AMT, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo anexo I § 1.3 da Lei Municipal nº 
2900/2015 e pelo Dec. nº. 9443/GAB/PMJP/2018: 

Considerando a finalidade da AMT em realizar o controle das pres-
tação dos serviços públicos relativos ao transporte individual de 
passageiros (art. 2º, inciso I, da Lei 2.900/2015)
Considerando a atribuição da AMT em operar através de concessão o 
serviço de moto-táxi e de exercer o controle sobre o serviço quando 
operado por terceiros (art. 4º, inciso IX, da Lei 2.900/2015
Considerando ainda os documentos de fls. 03 (decisão do presidente), 

Parecer Jurídico nº 941/PGM/PMJP/2019 (fls. 04/05), Relatório Co-
missão Especial (fls. 29/30), todos inclusos no Processo 11837/2019 
( Cassação de Concessão CM-0036

RESOLVE:

Art. 1º. – Determinar a CASSAÇÃO da Concessão Municipal nº 
0036 – CM0036, do interessado Jurandir Silva Lana, cadastrado 
no CPF nº 349.923.082-87, referente ao serviço de moto-táxi e moto 
entrega, bem como a aplicação da multa de 5 UPF’s, nos termos do 
Código 13, do Anexo VI, da Lei Municipal 3.021/2016.
Art. 2º. – Os tributos e multas em aberto com o erário municipal não 
cessam sua cobrança em razão da cassação.
Art. 4º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                                                                  

Ji-Paraná-RO, 07 de janeiro de 2020.

3º SGT PM Alex Marcos da Silva
Presidente da AMT

Dec. nº. 9443/GAB/PMJP/2018

PORTARIA N.°212/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

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

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

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. EDWARD LUIZ FABRIS, engenheiro 
civil, para acompanhamento da visita “in loco” que tem por objetivo 
análise do solicitado e elaboração de Aditivo (se necessário) para a 
obra de CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, processo 
3139/2019, CT – SICONV 862999, neste município, conforme a 
Ordem de Serviço 191/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 das 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 dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.º 213/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 nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenhei-
ra civil, para acompanhamento da visita “in loco” para elaboração 
de projeto referente ao levantamento da pavimentação da Rua dos 
Acadêmicos, entre as Ruas Porto Velho e Mato Grosso, neste Mu-
nicípio, conforme a Ordem de Serviço 192/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 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, 27 de dezembro de 2019.  

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017 

PORTARIA N.° 214/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:
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Art. 1º - Fica nomeado o Senhor JOSÉ CARLOS DA SILVA, enge-
nheiro civil, para análise do solicitado e elaboração de Aditivo (se 
necessário) referente implantação do Sistema de proteção e combate 
a Incêndio e Pânico nas escolas e centros municipais de educação 
referente aos processos 12389/18, 13359/18, 213/19, 1514/19, 
1519/19, 1525/19, 1526/19, 1529/19, 1560/19, 1680/19, 1681/19, 
conforme Ordem de Serviço 193/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 das 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, 27 de dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PMJP/2017

PORTARIA N.° 215/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 da 
engenheira civil a Srta. JANE PAULA SELHORST, fica nomeado 
Sr. Jose D. M. Papa, o Engenheiro Eletricista, para acompanhamento 
da visita “in loco” referente à atualização de planilha e de projeto 
referente à ILUMINAÇÃO DA BR 364, Ainda conforme a ordem 
de serviço 131/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 das peças 
técnicas apresentadas.

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

ART. 6ª - Revoga-se, a partir desta data, a Portaria nº 131/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019. 

Cumpra-se,
Publique-se.

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

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017

PORTARIA N.° 216/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019

NOMEIA FISCAIS TÉCNICOS SUBSTITUTOS DE CONTRATO

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:

RESOLVE:

                         ART. 1º - Considerando o usufruto de férias dos 
servidores EDWARD LUIS FABRIS, DURVAL BARTOLOMEU 
TRIGUEIRO MENDES JUNIOR e JOSE CARLOS DA SILVA, 
Engenheiros Civis, no período de 02 a 31 de janeiro de 2020;

ART. 2º - Nomeio como Fiscal Técnico, substituto temporário, para 
verificação de documentação entregue pela empresa MAMORE 
CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELLI – ME, de todos 
os serviços entregues no período acima discriminado. 

ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, Engenheiro Civil.

                      ART. 3º - A função exercida pelos servidores ora no-
meados é considerada de interesse público, não gerando ônus para 
o Município. 

ART. 4º - A eficácia dessa portaria é somente para o mês de janeiro 
de 2020, devendo, após esse período, serem mantidas as disposições 
das PORTARIAS de cada Ordem de Serviço atendidas neste período. 

Cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná, 27 de dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

Dec. nº 7438/GAB/PM/JP/2017

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 001/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 096/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 096SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que tem por objeto a visita “in loco” para 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A PÂNICO E 
INCÊNDIO NA UBS KM 05.

Solicito que seja apresentado ANOTAÇÃO DE RESPONSABILI-
DADE TECNICA – ART, COM LAUDO DE FUNCIONAMENTO 
DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DA UBS 
KM 05, conforme oficio nº25/DAB/SEMUSA/2019 

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 22 de janeiro de 2020, 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, 07 de janeiro de 2020.

ELIANE MARIA CRESTANI
Secretária Municipal de Planejamento Interina 

Dec. nº12173/GAB/PMJP/2019

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

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 101/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 161/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 161/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que tem por objeto a visita “in loco” para 
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO COM-
PREENDENDO A DUPLICAÇÃO DE VIAS, DO MUNICÍPIO 
DE JI-PARANÁ.

Considerando o cadastro da proposta Nº 054139/2019. 

Solicito ainda que seja revisto os trechos apresentados no projeto 
anterior.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 07 de fevereiro de 2020, 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, 18 de dezembro 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 102/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 184/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 184/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJP/2018, que tem por objeto a visita “in loco” para ATUA-
LIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO DE 
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPREENDENDO 
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO LABORATÓRIO DE ANÁLI-
SES CLINICAS, SICONV 853328/2017, PROCESSO 1-5594/2018.

Solicito que seja feito atualização da planilha orçamentaria e projetos, 
considerando o valor do contrato, valor de contrapartida e recurso 
próprio se houver. 

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhado a esta 
Secretaria até a data de 20 de janeiro de 2020, 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, 19 de dezembro 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 145/
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 145/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, esta ação se da em virtude do solicitado através do oficio 
994/MCMA/2019 de 16/12/2019 enviado pela empresa Mamoré, e 
até que esta secretaria se pronuncie quanto ao solicitado.

  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, 16 de dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

Decreto nº 7438/GAB/PM/JP/2017

TERMO DE PARALISAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 166/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/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.

AUTORIZA: 
                 
                        I – A paralisação da OS 166/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/18, esta ação se da em virtude do solicitado através do oficio 
1006/MCMA/2019 de 20/12/2019, enviado pela empresa Mamoré, e 
até que esta secretaria se pronuncie quanto ao solicitado.

  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 dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

Decreto nº 7438/GAB/PM/JP/2017
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TERMO DE PARALISAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI - EPP, à paralisação da ORDEM DE SERVIÇO 184/
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 184/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/19, esta ação se da em virtude do solicitado através do oficio 
1005/MCMA/2019 de 20/12/2019, enviado pela empresa Mamoré, e 
até que esta secretaria se pronuncie quanto ao solicitado.

  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 dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento

Decreto nº 7438/GAB/PM/JP/2017

TERMOS DE PRORROGAÇÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, 5ª prorrogação de prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 015/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/19.

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

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

AUTORIZA: 
                
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos 
serviços referente à ORDEM DE SERVIÇOS 015/SEMPLAN/
DECONV/PMJP2019, que tem por objeto a elaboração de projeto 
para contratação de empresa especializada na MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS que contemplem 
os serviços de (pintura, telas iluminação, limpeza e segurança) em 
todos os espaços esportivos. Prorrogação esta solicitada via e-mail, 
no dia 18 de dezembro de 2019, às 18h32min; 
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 10 de janeiro de 2020, até às 10h00min. O tempo transcorrido 
da ordem de serviço até a data de hoje é de 339 dias;

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

Ji-Paraná, 19 de dezembro 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 036/
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 036/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de 
projeto referente à ACESSIBILIDADE dos prédios pertencentes à 
FUNDAÇÃO CULTURAL, sendo eles: CASA DO PAPAI NOEL, 
UNIDADE DE ARTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO 
MUNICIPAL, MUSEU e CASA DO ARTESÃO. Prorrogação esta 
solicitada através do Oficio 388/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará 

a ser em 28/05/2019, até as 10h00min; e

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

Ji-Paraná, 10 de maio de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 
Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 3ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 036/
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 036/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de 
projeto referente à ACESSIBILIDADE dos prédios pertencentes à 
FUNDAÇÃO CULTURAL, sendo eles: CASA DO PAPAI NOEL, 
UNIDADE DE ARTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TEATRO 
MUNICIPAL, MUSEU e CASA DO ARTESÃO. Prorrogação esta 
solicitada através do Oficio 388/MCMA/2019;
 
  II – o prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 10/01/2020, até as 10h00min; O tempo transcorrido da Ordem 
de Serviço até a data de hoje é de 304 dias;

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

Ji-Paraná, 19 de dezembro 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 3ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 087/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019.

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

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

AUTORIZA: 
                 
                        I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços 
referente à ORDEM DE SERVIÇOS 087/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de projeto 
de Construção de Laboratório de Reprodução Animal, conforme soli-
citado através do Memorando nº 053/SEMAGRI/2019 e Memorando 
nº 060/SEMAGRI/2019. Prorrogação esta solicitada através do oficio 
1014/MCMA/2019;
 
  II – O prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 28/05/2020, até as 10h00min. O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 221 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, 27 de dezembro 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 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 MA-
RINGÁ. Prorrogação esta solicitada vi e-mail no dia 18 de dezembro 
de 2019, às 18h32min;
 
  II – O prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 08 de janeiro de 2020 até às 10h00min. O tempo transcorrido 
da Solicitação de serviço até a data de hoje é de 213 dias;

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

Ji-Paraná, 19 de dezembro 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 115/
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 115/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para e elaboração de pro-
jeto referente à construção do Hospital Regional, conforme a Proposta 
cadastrada no FNS sob o número 919122/19-001. Prorrogação esta 
solicitada através do Oficio 1013/MCMA/2019;
 
  II – O prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 19/06/2020, até as 10h00min; O tempo transcorrido da ordem 
de serviço até a data de hoje é de 169 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, 27 de dezembro 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 166/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 e SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
100/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 166/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de projeto 
de construção da ETE no Residencial RONDON, no município de Ji
-Paraná/RO. Prorrogação esta solicitada via e-mail no dia 17/12/19 às 
11h14min, na oportunidade informo que também seja atendido os 
documentos encaminhados via e-mail em 16/12/2019 às 12h55min;

  II – O prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 20/12/2019 até às 10h00min. O tempo transcorrido da 
Solicitação de Serviço até a data de hoje é de 41 dias;

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

Ji-Paraná, 17 de dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017
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TERMO DE PRORROGAÇÃO

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, a 3ª prorrogação do prazo para entrega 
dos serviços solicitados através da ORDEM DE SERVIÇO 166/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2018 e SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 
100/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 166/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018, que trata sobre visita “in loco” para elaboração de projeto 
de construção da ETE no Residencial RONDON, no município de Ji
-Paraná/RO. Prorrogação esta solicitada via e-mail no dia 17/12/19 às 
11h14min, na oportunidade informo que também seja atendido os 
documentos encaminhados via e-mail em 16/12/2019 às 12h55min;

  II – O prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser em 08/01/2020 até às 10h00min. O tempo transcorrido da 
Solicitação de Serviço até a data de hoje é de 43 dias;

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

Ji-Paraná, 19 de dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017

TERMO DE REINÍCIO

TERMO DE REINICIO

Cientifica à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AM-
BIENTE EIRELI - EPP, o REINICIO da ORDEM DE SERVIÇO 
108/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 o encerramento da ordem de serviço 082/SEMPLAN/
DECONV/PMJP2019, considerando a necessidade de continuidade 
do feito.

CIENTIFICO: 
                                         I – O reinicio da OS 108/SEMPLAN/DE-
CONV/PMJP19, que tem por objeto a elaboração de projeto para a 
revitalização da praça localizada no entroncamento da BR-364 com 
a Av. 06 de maio, próxima ao I.E.E. Marechal Rondon em Ji-Paraná.

  II – O prazo para entrega ora ajustado passará 
a ser 14/02/2020, até às 10hrs.

                       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, 18 de dezembro 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 169/
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 169/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019, que trata sobre visita “in loco” para a elaboração de 
projeto para a construção de sumidouros nas fossas, desprendimento 
das grelhas, reconstrução parcial do muro e reforma do pisa da qua-
dra, conforme o memorando nº622/19GAB/SEMED, do município 
de Ji-Paraná . Prorrogação esta solicitada via e-mail no dia 17/12/19 
às 10h42min.
E na oportunidade informo que fora juntado a esta, a ORDEM 
DE SERVIÇO 162/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2019 com o ob-
jetivo de Elaboração de projeto para reforma e/ou implantação de 
ETE na EMEIEF Ulisses Matosinho, do Município de Ji-Paraná;
  II – O prazo para entrega ora ajustado passará a 
ser em 31/01/2020 até às 10h00min. O tempo transcorrido da Ordem 
de Serviço até a data de hoje é de 58 dias;
                       III - A Empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E 
MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP, deverá executar os serviços 
obedecendo rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e projeto 
básico e Processo Administrativo 1-1236/2018.

Ji-Paraná, 18 de dezembro de 2019.

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº7438/GAB/PMJP/2017


