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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 
TOMADA DE PREÇOS N. 039/2020

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Presidente-Pre-
goeiro, Decreto nº 13.249/2020, torna público para conhecimento 
dos interessados que houve a necessidade de alterações no valor 
global do Objeto. Processos nº 1-1356/2020/SEMUSA, que tem 
como objeto a Contratação de empresa especializada para ad-
equação de esquadrias e climatização de sala de ginástica do 
Centro Especializado de Reabilitação Física, Motora e Auditiva 
(CER III), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde - SEMUSA. O edital com suas alterações, na íntegra, estão 
disponíveis no site www.ji-parana.ro.gov.br. Maiores informações 
e esclarecimentos sobre o certame, serão prestados por seu Presi-
dente-Pregoeiro e Equipe de Apoio, na Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, sito a Av. Dois de Abril, n. 1701 - bairro: Urupá, 
em Ji-Paraná/RO - CEP: 76.900-149, Telefone: (0xx) 69-3421-9264.
DATA DE ABERTURA: 19/11/2020, às 10hs00min.

Ji-Paraná/RO, 29 de outubro de 2020.

Pedro Eder Flecha Haufes
Presidente-Pregoeiro 

Decreto nº 13.249/2020

RESOLUÇÃO CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 013/CMDCA/2020

Dispõe sobre a convocação do 8º Suplente da 9ª Eleição do Conselho 
Tutelar realizada na data de 06 de outubro de 2019, conforme disposto 
no Edital n° 001/CMDCA/2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                             
- CMDCA de Ji-Paraná/RO, no uso de suas atribuições legais e, de 
acordo com o Art. 139 da Lei Federal n°. 8.069 de 13 de Julho de 
1990 c/c Art. 8° - XIX da Lei Municipal n° 2472/13, bem como nas 
disposições contidas na resolução n° 75 do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

CONSIDERANDO: Que o Conselho Tutelar é órgão permanente 
e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme 
disposto em Lei Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA texto Art. 131).

CONSIDERANDO: Que o Conselho Tutelar deverá ser composto 
por 05 (cinco) membros conforme disposto no Art. 132 na Lei Federal 
8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente 

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

CONSIDERANDO: Que a 1ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhora Maurizia Gomes de Oliveira não poderá assumir 
no prazo solicitado, uma vez que está empregada em outro serviço 
público. A mesma assinou assim um Termo de Desistência Perma-
nente, sendo este anexado em seus dados cadastrais nos arquivos do 
CMDCA com Sede na Casa dos Conselhos do município de Ji-Paraná.

CONSIDERANDO: Que a 2ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhora Maria da Penha Rosa não poderá assumir no prazo 
solicitado, uma vez que já se encontra trabalhando. A mesma assinou 
assim um Termo de Desistência pelo período solicitado, sendo este 
anexado em seus dados cadastrais nos arquivos do CMDCA com Sede 
na Casa dos Conselhos do município de Ji-Paraná.

CONSIDERANDO: Que o 3ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhor Ricardo Bernardo da Silva não poderá assumir no 
prazo solicitado, uma vez que já se encontra trabalhando em subs-
tituição a Conselheira Titular Janethe de Almeida Santos, uma vez 
que a mesma está concorrendo ao cargo eletivo de Vereadora no 
município de Ji-Paraná/RO.

CONSIDERANDO: Que o 4ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhor Welliton Junior Alves da Costa Santos não poderá 
assumir no prazo solicitado, uma vez que já se encontra trabalhando. 
O mesmo assinou assim um Termo de Desistência pelo período soli-
citado, sendo este anexado em seus dados cadastrais nos arquivos do 
CMDCA com Sede na Casa dos Conselhos do município de Ji-Paraná.  

CONSIDERANDO: Que a 5ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhora Erica Silva de Souza Ferreira não poderá assumir 
no prazo solicitado, uma vez que já se encontra trabalhando. A mesma 
assinou assim um Termo de Desistência pelo período solicitado, sendo 
este anexado em seus dados cadastrais nos arquivos do CMDCA com 
Sede na Casa dos Conselhos do município de Ji-Paraná.

CONSIDERANDO: Que a 6ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhora Rosimeire Pinheiro dos Santos Bezerra não poderá 
assumir no prazo solicitado, uma vez que já se encontra trabalhando. 
A mesma assinou assim um Termo de Desistência pelo período soli-
citado, sendo este anexado em seus dados cadastrais nos arquivos do 
CMDCA com Sede na Casa dos Conselhos do município de Ji-Paraná.

CONSIDERANDO: Que a 7ª Suplente da 9° Eleição do Conselho 
Tutelar senhora Kelly Barbosa da Silva não poderá assumir no prazo 
solicitado, uma vez que já se encontra trabalhando. A mesma assinou 
assim um Termo de Desistência pelo período solicitado, sendo este 
anexado em seus dados cadastrais nos arquivos do CMDCA com Sede 
na Casa dos Conselhos do município de Ji-Paraná.

RESOLVE:
 
Art. 1° - Convocar a 8º Suplente da 9° Eleição do Conselho Tutelar 
senhora Luzia Vieira Maia Perote do Nascimento, que tem o prazo 
(03) três dias úteis a contar da data de publicação desta, para apre-
sentar-se perante este Conselho. A mesma exercerá a função por um 
período de 53 (cinqüenta e três) dias, contados a partir do dia 04 de 
Novembro de 2020, tendo em vista que a Conselheira Tutelar “Titular” 
a Senhora Lucileny Moura Costa Mandu – Registro: nº 95.964, 
do 1º Conselho Tutelar, se encontra de Atestado Médico, devido ter 

feito um procedimento cirúrgico na Vesícula, no período de 26 de 
Outubro de 2020, até 26 de Dezembro de 2020, conforme Ofício: 
201/1°CTJP/2020.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se

Ji-Paraná - RO, 03 de Novembro de 2020.
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