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PORTARIAS

 
 

SEPLAN 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907

PORTARIA Nº 001/GAB/SE
 

  
Pedro Cabeça Sobrinho

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
 
 
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Fica nomeada a Co
contratação de serviço de telecomunicações, internet
Ji-Paraná e a Empresa R. JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA
administrativo nº. 1-8457/2018
telecomunicações, internet IP Full banda larga
Planejamento. 
  

Art. 2º - A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, que 
atuarão sob a presidência do pr

 
Marcelo Turini,  matricula
Juyllian Carolaine Correia Silvestre
Rodrigo Minoro Komatsu
 
Substitutos 
LUCAS MUNIZ DOS SANTOS
EMANUEL DE SOUZA ALENCAR
 

 Art. 3º - A Comissão deverá acompanhar a 
processo referido no artigo primeiro desta portaria, certificando notas, ficando incumbida 
de comunicar, a qualquer tempo, ao gabinete da Secretaria de Planejamento as 
situações que reclamarem medidas urgentes.
 
 Art. 4º - As funções, exercidas pelos servidores ora nomeados, são 
consideradas de interesse público, não gerando ônus para o Município.
 

 

Secretária Municipa

 

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

SEPLAN – Secretaria de planejamento de Ji-Paraná. 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907-614 

            Fone: +55 (69) 3416-4168                                       

SEMPLAN/2020 

Nomeia cinco (5) membros da Comissão 
Especial, três (3) acompanhar
substituto na ausência dos membros
a contratação de serviço de telecomunicações, 
internet IP Full banda larga, conforme P
Administrativo nº 1-8457/2018. 

Pedro Cabeça Sobrinho, Secretário Municipal de Planejamento, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

Fica nomeada a Comissão Especial para acompanhar
contratação de serviço de telecomunicações, internet, celebrados entre o Município de 

R. JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA, em decorrência do Processo 
/2018, tendo como objeto, a contratação de serviço de 

telecomunicações, internet IP Full banda larga, na Secretaria Municipal de 

A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, que 
atuarão sob a presidência do primeiro: 

matricula 94174 
Juyllian Carolaine Correia Silvestre, matricula 95809 
Rodrigo Minoro Komatsu, matricula 95127 

LUCAS MUNIZ DOS SANTOS, matricula 93789 
EMANUEL DE SOUZA ALENCAR, matricula 95831 

A Comissão deverá acompanhar a contratação de serviço 
referido no artigo primeiro desta portaria, certificando notas, ficando incumbida 

de comunicar, a qualquer tempo, ao gabinete da Secretaria de Planejamento as 
ue reclamarem medidas urgentes. 

As funções, exercidas pelos servidores ora nomeados, são 
consideradas de interesse público, não gerando ônus para o Município. 

 Ji-Paraná, RO, 23 de 

Eliane Maria Crestani 
Secretária Municipal de Planejamento Interina 

Dec. 12173/GAB/PM/JP/2019 

PARANÁ 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

                                        

embros da Comissão 
acompanhar e dois (2) 

substituto na ausência dos membros, fiscalizar 
a contratação de serviço de telecomunicações, 

conforme Processo 
 

 

, Secretário Municipal de Planejamento, no 

missão Especial para acompanhar fiscalizar a 
re o Município de 

em decorrência do Processo 
a contratação de serviço de 

taria Municipal de 

A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, que 

contratação de serviço do objeto do 
referido no artigo primeiro desta portaria, certificando notas, ficando incumbida 

de comunicar, a qualquer tempo, ao gabinete da Secretaria de Planejamento as 

As funções, exercidas pelos servidores ora nomeados, são 
 

de janeiro de 2020. 

 
 
 

 

 

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 

PORTARIA n. 003/GAB/SEMPLAN/2020 
 

Nomeia Comissão Especial para acompanhar e 
receber serviços de manutenção e conservação do 
veiculo S10 PLACA NEG-8986 de uso da Secretaria 
Municipal de Planejamento. Processo 1-595/2019. 
 

 
Pedro Cabeça Sobrinho, Secretário Municipal de Planejamento, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 
 
 
   RESOLVE: 
 

                               ART. 1º – Nomear Comissão Especial para acompanhar e receber 
serviços de manutenção e conservação do veiculo S10 PLACA NEG-8986 de uso da 
Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
                               ART. 2º - A Comissão será composta pelos membros abaixo 
relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro: 

 JAQUELLINE ALVES SILVA  
RENAN GONZAGA DOS SANTOS 95901 
JUYLLIAN CAROLAINE CORREIA SILVESTRE 95809 
ART 3º - A Comissão devera acompanhar a realização do serviço e 

verificar se os mesmos estão de acordo com descrito nota de empenho. 
 
ART 4º - As funções exercidas, pelos servidores ora nomeados são 

considerados de interesse público não gerando ônus para o Município. 
 
 

Ji-Paraná – RO, 14 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Decreto n. 12351/GAB/PMJP/2020 
 

 
 

SEPLAN 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907

PORTARIA Nº 005/GAB/SE
 

  
Pedro Cabeça Sobrinho

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

 

 
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Nomear a 

95809, para substituir eventualmente

ausentes por motivos de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para 

acompanhar, fiscalizar e receber, serviços e materiais destinados a aten

Municipal de Planejamento, nos processos administrativos que se fizerem necessário;

  

Art. 2º - As funções exercidas pelo servidor, ora nomeado, são consideradas de 

interesse público, não gerando ônus para o Município; 

 

 Art. 3º - permanecem inalteradas as demais clausulas das Portarias

cada processo. 

 

Cumpra-se 

Publique-se 

 

Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n°. 

 

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

SEPLAN – Secretaria de planejamento de Ji-Paraná. 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907-614 

    Fone: +55 (69) 3416-4168                                       

SEMPLAN/2020 

Nomeia servidor público em substituição a 
outros em virtude de eventual ausência de 
membros em comissão, para acompanhar, 
fiscalizar e receber serviços e 
destinados a atender a Secretaria Municipal de 
Planejamento. 

Pedro Cabeça Sobrinho, Secretário Municipal de Planejamento, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

 servidora JUYLLIAN CAROLAINE CORREIA SILVESTRE 
eventualmente, membros de comissão nomeados que se fizerem 

de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para 

e receber, serviços e materiais destinados a aten

Municipal de Planejamento, nos processos administrativos que se fizerem necessário;

s funções exercidas pelo servidor, ora nomeado, são consideradas de 

interesse público, não gerando ônus para o Município;   

permanecem inalteradas as demais clausulas das Portarias

 

 Ji-Paraná, RO, 08

 
 
 
 

Pedro Cabeça Sobrinho 
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto n°. 12351/GAB/PM/JP/2020. 

PARANÁ 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

                                        

servidor público em substituição a 
outros em virtude de eventual ausência de 
membros em comissão, para acompanhar, 
fiscalizar e receber serviços e materiais, 
destinados a atender a Secretaria Municipal de 

 

, Secretário Municipal de Planejamento, no 

CORREIA SILVESTRE 
, membros de comissão nomeados que se fizerem 

de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para 

e receber, serviços e materiais destinados a atender a Secretaria 

Municipal de Planejamento, nos processos administrativos que se fizerem necessário; 

s funções exercidas pelo servidor, ora nomeado, são consideradas de 

permanecem inalteradas as demais clausulas das Portarias em vigor de 

8 de abril de 2020 

 
 

SEPLAN 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907

PORTARIA Nº 006/GAB/SE

Pedro Cabeça Sobrinho
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

 
   RESOLVE:
 

                               ART. 1º – 
recebimento de combustível 
Empresa BRASIL PETRÓLEO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
Processo administrativo nº. 1
para entrega de combustíveis
 
                               ART. 2º 
relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro:
 

FRANCY DOS SANTOS
JANE PAULA SELHORST
TAÍS CORREIA ALVES
 
Obs. Na 

RENAN GONZAGA DOS SANTOS 
 
ART 3º -

de combustível do processo referido no artigo primeiro desta portaria, certificando 
notas, ficando incumbida de 
Planejamento as situações que reclamarem medidas urgentes.

 
ART 4º -

considerados de interesse público não gerando ônus para o Município.
 
 

Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n°. 

 

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

SEPLAN – Secretaria de planejamento de Ji-Paraná. 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907-614 

   Fone: +55 (69) 3416-4168                                       

SEMPLAN/2020 

 Nomeia Comissão Especial para acompanhar 
e Fiscalizar o recebimento de combustível 
diesel S10. - Processo 1-7292/2019

 
Pedro Cabeça Sobrinho, Secretário Municipal de Planejamento, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

RESOLVE: 

 Nomear Comissão Especial para acompanhar e Fiscalizar o 
recebimento de combustível óleo diesel, celebrados entre o Município de Ji

BRASIL PETRÓLEO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, em decorrência do 
Processo administrativo nº. 1-7292/2019, tendo como objeto, a contratação da

combustíveis, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento

ART. 2º - A Comissão será composta pelos membros abaixo 
relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro: 

FRANCY DOS SANTOS 
JANE PAULA SELHORST 
TAÍS CORREIA ALVES 

Obs. Na ausência de algum membro acima citado  o servidor 
RENAN GONZAGA DOS SANTOS ira substituir.  

- A Comissão deverá acompanhar e Fiscalizar o recebimento 
de combustível do processo referido no artigo primeiro desta portaria, certificando 
notas, ficando incumbida de comunicar, a qualquer tempo, ao gabinete da Secretaria de 
Planejamento as situações que reclamarem medidas urgentes. 

- As funções exercidas, pelos servidores ora nomeados são 
considerados de interesse público não gerando ônus para o Município. 

 Ji-Paraná, 14 de 

 
 

Pedro Cabeça Sobrinho 
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto n°. 12351/GAB/PM/JP/2020. 

PARANÁ 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

                                        

 
para acompanhar 

imento de combustível óleo 
/2019 

Secretário Municipal de Planejamento, no 

acompanhar e Fiscalizar o 
re o Município de Ji-Paraná e a 

em decorrência do 
tação da empresa 

l de Planejamento. 

A Comissão será composta pelos membros abaixo 

acima citado  o servidor  

A Comissão deverá acompanhar e Fiscalizar o recebimento 
de combustível do processo referido no artigo primeiro desta portaria, certificando 

comunicar, a qualquer tempo, ao gabinete da Secretaria de 

As funções exercidas, pelos servidores ora nomeados são 
 

de maio de 2020. 
 

 

 

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 

PORTARIA n. 004/GAB/SEMPLAN/2020 
 

Nomeia Comissão Especial para acompanhar e 
receber serviços de manutenção e conservação do 
veiculo HILUX PLACA OHT-0481 de uso da Secretaria 
Municipal de Planejamento. Processo 1-5258/2019. 
 

 
Pedro Cabeça Sobrinho, Secretário Municipal de Planejamento, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 
 
 
   RESOLVE: 
 

                               ART. 1º – Nomear Comissão Especial para acompanhar e receber 
serviços de manutenção e conservação do veiculo HILUX PLACA OHT-0481 de uso da 
Secretaria Municipal de Planejamento. 
 
                               ART. 2º - A Comissão será composta pelos membros abaixo 
relacionados, que atuarão sob a presidência do primeiro: 
 

 RENAN GONZAGA DOS SANTOS 95901 
JOSE ROBERTO ROCHA  95380 
JUYLLIAN CAROLAINE CORREIA SILVESTRE 95809 
ART 3º - A Comissão devera acompanhar a realização do serviço e 

verificar se os mesmos estão de acordo com descrito nota de empenho. 
 
ART 4º - As funções exercidas, pelos servidores ora nomeados são 

considerados de interesse público não gerando ônus para o Município. 
 
 

Ji-Paraná – RO, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento  

Decreto n. 12351/GAB/PMJP/2020 
 

 
 

SEPLAN 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907

PORTARIA Nº 002/GAB/SE
 

  
Pedro Cabeça Sobrinho

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

 

 
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Nomear o 

eventualmente, membros de comissão nomeados que se fizerem ausentes por 

de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para acompanhar, 

receber, serviços e materiais destinados a atender a Secretaria Municip

Planejamento, nos processos administrativos que se fizerem necessário;

  

Art. 2º - As funções exercidas pelo servidor, ora nomeado, são consideradas de 

interesse público, não gerando ônus para o Município; 

 

 Art. 3º - permanecem inalteradas as 

cada processo. 

 

Cumpra-se 

Publique-se 

 

Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n°. 

 

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

SEPLAN – Secretaria de planejamento de Ji-Paraná. 
Rua Almirante Barroso 1853, Casa Preta CEP 76907-614 

    Fone: +55 (69) 3416-4168                                       

SEMPLAN/2020 

Nomeia servidor público em substituição a 
outros em virtude de eventual ausência de 
membros em comissão, para acompanhar, 
fiscalizar e receber serviços e 
destinados a atender a Secretaria Municipal de 
Planejamento. 

Pedro Cabeça Sobrinho, Secretário Municipal de Planejamento, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei: 

o servidor RENAN GONZAGA DOS SANTOS
, membros de comissão nomeados que se fizerem ausentes por 

de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para acompanhar, 

receber, serviços e materiais destinados a atender a Secretaria Municip

Planejamento, nos processos administrativos que se fizerem necessário;

s funções exercidas pelo servidor, ora nomeado, são consideradas de 

interesse público, não gerando ônus para o Município;   

permanecem inalteradas as demais clausulas das Portarias

 

 Ji-Paraná, RO, 05 de fevereiro

 
 
 
 

Pedro Cabeça Sobrinho 
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto n°. 7438/GAB/PM/JP/2017. 

PARANÁ 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

                                        

servidor público em substituição a 
outros em virtude de eventual ausência de 
membros em comissão, para acompanhar, 
fiscalizar e receber serviços e materiais, 
destinados a atender a Secretaria Municipal de 

 

, Secretário Municipal de Planejamento, no 

RENAN GONZAGA DOS SANTOS para substituir 

, membros de comissão nomeados que se fizerem ausentes por motivos 

de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para acompanhar, fiscalizar e 

receber, serviços e materiais destinados a atender a Secretaria Municipal de 

Planejamento, nos processos administrativos que se fizerem necessário; 

s funções exercidas pelo servidor, ora nomeado, são consideradas de 

demais clausulas das Portarias em vigor de 

fevereiro de 2020 



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 32902 - Ji-Paraná (RO), 1º de junho de 2020
PORTARIA N. 010/GAB/PM/JP/2020

29 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão das férias do servidor Angelo Luiz Ataide 
Moroni.

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o teor do Memorando n. 493/GGRH/SEMAD/2020, 
bem como a emissão da Notificação de Férias para serem usufruídas no 
período de 01/06/2020 a 30/06/2020, relativas ao exercício de 2020, e

Considerando que no referido período é de interesse do serviço pú-
blico que o servidor Angelo Luiz Ataide Moroni permaneça prestando 
seus serviços no Gabinete do Prefeito,
 
R E S O L V E:

Art. 1º Suspender as férias, relativas ao exercício de 2020, do servidor 
comissionado Angelo Luiz Ataide Moroni, Coordenador-Geral do 
Gabinete do Prefeito, a partir do dia 1º de junho de 2020.

Parágrafo Único. As férias serão concedidas posteriormente em 
data oportuna para a Administração Municipal, haja vista que a 
gratificação de 1/3 (um terço) de férias já foi devidamente paga ao 
referido servidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 1º de junho de 2020.

Ji-Paraná aos 29 dias do mês de maio de 2020. 

José Roberto França de Andrade 
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 12016/GAB/PM/JP/2019

 

 
 

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 

PORTARIA N. 050/GESCON/SEMPLAN/2020 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

 

RESOLVE:  

 

                         ART. 1º - Fica nomeados os servidores ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA , 
Engenheiro Civil, e JOSÉ DIONÍZIO PAPA, Engenheiro Eletricista, como Fiscais Técnicos para 
acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia da obra de instalação elétrica da quadra 

poliesportiva e reforma do alambrado e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo 

Freire”  vinculado ao Contrato nº 033/PGM/PMJP/2020, 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 1-588/2019 SEMED/SEMPLAN.  

                       

ART. 2º - Os Fiscais Técnicos do Contrato, deverão 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 pelos servidores ora nomeados é considerada de interesse 

público, não gerando ônus para o Município.      

 

Cumpra-se. 

Publique-se. 

 Ji-Paraná – RO, 08 de abril de 2020. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 12351/GAB/PM/JP/2020 
 
 
 

 
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 

____________________________                                                   
 
 

 

 
 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                
PORTARIA Nº 051/GESCON/SEMPLAN/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

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 12351/GAB/PMJP/2020: 
 
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 “Instalação elétrica da 
quadra poliesportiva e reforma do alambrado e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo 
Freire” objeto do processo administrativo licitatório nº 1-588/2019 SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 033/PGM/PMJP/2020. 
 

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 033/PGM/PMJP/2020 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 – RO, 08 de abril  de 2020. 
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 12351/GAB/PM/JP/2020 

 

 
 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                
PORTARIA Nº 053/GESCON/SEMPLAN/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

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 12351/GAB/PMJP/2020: 
 
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 “Recuperação do alambrado 
na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Adão Valdir Lamota” objeto do processo 
administrativo licitatório nº 1-464/2019 SEMED/SEMPLAN e contrato de nº 029/PGM/PMJP/2020. 
 

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 029/PGM/PMJP/2020 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 – RO, 08 de abril  de 2020. 
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 12351/GAB/PM/JP/2020 

 

 
 

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 

PORTARIA N. 063/GESCON/SEMPLAN/2020 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

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

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

 

RESOLVE:  

 

ART. 1º - Fica nomeado o servidor ADELMO APOLINARIO DA SILVA Engenheiro 

Civil, como Fiscal Técnico, para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia da 

obra de AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PRONTO 

SOCORRO INFANTIL NO HOSPITAL MUNICIPAL, vinculado ao Contrato nº 

039/PGM/PMJP/2020, instrumento celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa RX 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, em decorrência do Processo Administrativo nº 

1-13044/2019 (SEMUSA/SEMPLAN), oriundo do Contrato de Repasse nº 

841894/2016/MINISTÉRIO DA SAÚDE/CAIXA.  

                       

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, 25 de maio de 2020. 

 

 

 

 
PEDRO CABEÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento 
Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020 

 
 

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
 
______________________________________                                              

 
  

 

 
 

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 

PORTARIA N. 052/GESCON/SEMPLAN/2020 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

 

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

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

 

RESOLVE:  

 

ART. 1º - Fica nomeado o servidor ADELMO APOLINÁRIO DA SILVA, Engenheiro Civil, 
como Fiscal Técnico para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia da obra de 
“Recuperação do alambrado na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Adão 
Valdir Lamota” vinculado ao Contrato nº 029/PGM/PMJP/2020, instrumento celebrado entre o 
Município de Ji-Paraná e a empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, em decorrência do 
Processo Administrativo nº 1-464/2019 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,  08 de abril de 2020. 

 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 12351/GAB/PM/JP/2020 
 
 
 

 
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 

 
____________________________ 
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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 

                                                                                                                                                                                                                                                                
PORTARIA Nº 064/GESCON/SEMPLAN/2020 
 

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 12351/GAB/PMJP/2020: 

 
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 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PRONTO SOCORRO INFANTIL NO HOSPITAL MUNICIPAL objeto do processo administrativo 
licitatório nº 1-13044/2019 - SEMUSA/SEMPLAN e contrato de nº 039/PGM/PMJP/2020. 
 

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 039/PGM/PMJP/2020 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, 25 de maio de 2020.     
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 12351/GAB/PM/JP/2020  

 

 
 

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 

PORTARIA N. 065/GESCON/SEMPLAN/2020 

 

NOMEIA FISCAL TÉCNICO DE CONTRATO 

 

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

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

 

RESOLVE:  

 

ART. 1º - Fica nomeado o servidor Engenheiro Civil ADELMO APOLINÁRIO DA 

SILVA como Fiscal Técnico, para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços de engenharia da 

obra de contratação de empresa especializada em construção da Unidade Básica de 

Saúde-Residencial Orleans I, vinculado ao Contrato nº 050/PGM/PMJP/2020, instrumento 

celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

LTDA em decorrência do Processo Administrativo nº 1-13046/2019 (SEMUSA/SEMPLAN), 

oriundo do Convênio n. 143/PGE-2019 Estado de Rondônia.  

                       

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, 25 de maio de 2020. 

 

 

 

 
PEDRO CABEÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento 
Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020 

 
 

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO 
Declaro-me ciente da designação ora atribuída e das funções dela inerentes. 
 
 
______________________________________                                              

 
  

 

 
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 

                                                                                                                                                                                                                                                                
PORTARIA Nº 066/GESCON/SEMPLAN/2020 
 

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 12351/GAB/PMJP/2020: 

 
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 contratação de empresa 
especializada em construção civil para construção da Unidade Básica de Saúde-Residencial Orleans I, objeto do processo 
administrativo licitatório nº 1-13046/2019 - SEMUSA/SEMPLAN e contrato de nº 050/PGM/PMJP/2020. 
 

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 050/PGM/PMJP/2020 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, 25 de maio de 2020.     
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 12351/GAB/PM/JP/2020  

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 016/GESCON/SEMPLAN/2020 
 

Determina à Empresa E.A.DE JESUS CONSTRUÇÕE E 
SERVIÇOS EIRELI-ME a execução da obra de “Instalação 
elétrica da Quadra Poliesportiva e Reforma do 
Alambrado e muro da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Paulo Freire” vinculado ao Contrato nº 
033/PGM/PMJP/2020. 

 
 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

Considerando que a empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS foi 
consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços n. 
036/CPL/PMJP/2019, do tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço global em 
conformidade com o edital respectivo, Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações, e ainda, pelo 
estabelecido no  Processo Administrativo nº 1-588/2019 SEMED/SEMPLAN.  

  
 
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “Instalação elétrica da Quadra Poliesportiva 

e Reforma do Alambrado e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire” vinculado ao 
Contrato nº 033/PGM/PMJP/2020, processo administrativo n. 1-588/2019 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, 08 de abril  de 2020.    
 

 
PEDRO CABEÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento 
Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 

 
Denise G. dos Santos 

Agente Administrativo 

            

 

 

 
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 017/GESCON/SEMPLAN/2020 
 

Determina à Empresa E.A.DE JESUS CONSTRUÇÕE E 
SERVIÇOS EIRELI-ME a execução da obra de 
“RECUPERAÇÃO SO ALAMBRADO NA ESCOLA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL ADÃO VALDIR LAMOTA” vinculado ao 
Contrato nº 029/PGM/PMJP/2020. 

 
 
 
 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

Considerando que a empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS foi 
consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços n. 
036/CPL/PMJP/2019, do tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço global em 
conformidade com o edital respectivo, Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações, e ainda, pelo 
estabelecido no  Processo Administrativo nº 1-464/2019 SEMED/SEMPLAN.  

  
 
 
DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO NA ESCOLA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ADÃO VALDIR LAMOTA” vinculado ao 
Contrato nº 029/PGM/PMJP/2020, processo administrativo n. 1-464/2019 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, 08 de abril  de 2020.    
 

 
PEDRO CABEÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Planejamento 
Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020 

 
 
 

 

 
Elaborado por: 

 
Denise G. dos Santos 

Agente Administrativo 

           

 

 

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 022/GESCON/SEMPLAN/2020 
 
 

Determina à Empresa: RX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
EIRELI – ME a execução da obra de “Ampliação de Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde – PRONTO SOCORRO 
INFANTIL NO HOSPITAL MUNICIPAL” vinculado ao Contrato 
nº 039/PGM/PMJP/2020. 

 
 

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

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto nº. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

Considerando que a empresa RX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, 

foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 

005/2019/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO, em conformidade com as normas da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, oriundo do Contrato de Repasse nº 841894/2016/MINISTÉRIO DA 

SAÚDE/CAIXA e pelo estabelecido no Processo Administrativo nº 1-13044/2019 

SEMUSA/SEMPLAN. 

  

DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “Ampliação de Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde - PRONTO SOCORRO INFANTIL NO HOSPITAL MUNICIPAL” 

vinculado ao Contrato nº 017/PGM/PMJP/2020, Processo Administrativo nº 1-13044/2019 

SEMUSA/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 25 de maio de 2020.    

 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 
Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020 

Vistado por: 
 

VIVIANE SIMONELLI FARIA 
Dec. n. 8944/GAB/PM/JP/2018 

 
 

Elaborado por: 
 

JOCILEI C. BARRETO OZAME 
Dec. n. 2924/GAB/PM/JP/2014 

           

 

 

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 023/GESCON/SEMPLAN/2020 
 
 

Determina à Empresa: Garra Comércio e Construções Ltda a 
execução da obra de “contratação de empresa 
especializada em construção civil para construção da 
Unidade Básica de Saúde- Residencial Orleans I” vinculado 
ao Contrato nº 050/PGM/PMJP/2020. 

 
 

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

atribuições que lhe são conferidas através do Decreto nº. 12351/GAB/PM/JP/2020: 

Considerando que a empresa GARRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA foi 

consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 

006/2019/PMJP/RO, do tipo MENOR PREÇO, em conformidade com as normas da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, oriundo do Convênio n. 143/PGE-2019 Estado de Rondônia e pelo 

estabelecido no Processo Administrativo nº 1-13046/2019 SEMUSA/SEMPLAN. 

  

DETERMINA: 

 I – O início da execução dos serviços de “contratação de empresa especializada em 

construção civil para construção da Unidade Básica de Saúde- Residencial Orleans I ” vinculado ao 

Contrato nº 050/PGM/PMJP/2020, Processo Administrativo nº 1-13046/2019 

SEMUSA/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 25 de maio de 2020.    

 

 

 

PEDRO CABEÇA SOBRINHO 
Secretário Municipal de Planejamento 
Decreto n. 12351/GAB/PM/JP/2020 

Vistado por: 
 

VIVIANE SIMONELLI FARIA 
Dec. n. 8944/GAB/PM/JP/2018 

 
 

Elaborado por: 
 

Denise G.dos Santos 
Agente Administrativo 


