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ANÁLISES TÉCNICA
ANÁLISE TECNICA nº 011/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2021
À empresa MAMORÉ
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ordem de serviço n. 007/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2021, de 28 de janeiro de 2021, cujo objetivo é para
que proceda com visita “in loco” para elaboração de PROJETO
REFERENTE À SUBSTIUIÇÃO DO TELHADO, CALHAS E RUFOS
NAS ÁREAS NECESSÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL “DR.
CLAUDIONOR COUTO RORIZ”.
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0200/MCMA/2021, na data
de 17 de março de 2021;
Considerando as observações feitas no projeto entregue, e a análise
feita;
É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação
e correção.
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 29/03/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 19 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

e correção.
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 01/04/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 22 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
ANÁLISE TECNICA nº 013/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
À empresa MAMORÉ
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ordem de serviço n. 110/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2019, de 09 de julho de 2019, cujo objetivo é para que
proceda com visita “in loco” e elaboração de projeto para implantação/
adequação de estacionamento na Rua Cascalheira, entre a Rua Tenente
Antônio João e Rua Martins Costa, ao lado do colégio Tiradentes.
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0209/MCMA/2021, na data
de 22 de março de 2021;
Considerando Pronunciamento Técnico do Eng°. Civil Edward L.
Fabris, de 24/03/21;
É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação
e correção.
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 01/04/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
ANÁLISE TECNICA nº 015/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021 LICENCIAMENTO AMBIENTAL
À empresa MAMORÉ
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO N° 125/SEMPLAN/
DECONV/PMJ/2020, de 15 de dezembro de 2020, cujo objetivo é para
que proceda com visita “in loco” para levantamento e elaboração de
projeto completo com todas as peças técnicas necessárias referente
à de PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/
RO, proposta 023999/2020.
Considerando que houve a entrega das peças técnicas do Licenciamento Ambiental, de lavra desta empresa através dos Ofício 0127/
MCMA/2021, na data de 11 de fevereiro de 2021;
Considerando a análise ao processo de licenciamento ambiental
(SISDAM N° 1801415915), para pedido das Licenças Municipais
de Localização e Instalação;
Considerando a Notificação de Pendências, enviada por e-mail 29 de
março de 2021, pela equipe da SEMEIA, através do Assessor Técnico
Gleibson de Souza Andrade;
É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação
e correção.
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 07/04/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 30 de março de 2021.

ANÁLISE TECNICA nº 014/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

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

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

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

Considerando PARECER TÉCNICO N° 023/2021, da data
19/03/2021;
É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação

JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

À empresa MAMORÉ

Considerando despacho no verso do Ofício 0181;

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

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

ANÁLISE TECNICA nº 012/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
À empresa MAMORÉ

Considerando o teor da ordem de serviço n. 127/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2020, de 15 de dezembro de 2020, cujo objetivo é para
que proceda com visita “in loco” para levantamento e elaboração de
projeto completo com todas as peças técnicas necessárias referente
à PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGENS
E CALÇADAS, proposta 023559/2020.
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0181/MCMA/2021, na data
de 12 de março de 2021;

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 05/04/2021, devendo ser respeitado o horário para protocolo,
que não poderá ultrapassar às 10h00min.

Considerando o teor da ordem de serviço n. 012/SEMPLAN/
DECONV/PMJ/2018, de 05 de julho de 2018, cujo objetivo é para
que proceda com visita “in loco” para averiguação elaboração do
estudo, projeto de engenharia e demais peças técnicas necessárias,
para obra de implantação da 2ª etapa do feirão do produtor, referente
ao convênio 077/DPCN/2017.
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0217/MCMA/2021, na data
de 23 de março de 2021;
Considerando as análises descrita no verso do Ofício 0217, na data
24/03/21;
É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação
e correção.

ANÁLISE TECNICA nº 016/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
À empresa MAMORÉ
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ordem de serviço n. 084/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2020, de 17 de agosto de 2020, cujo objetivo é para que
proceda com visita “in loco” para elaboração de projeto com todas
as peças técnica referente à PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA
URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, proposta Plataforma
+Brasil 015512/2020, deste município.
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0201/MCMA/2021, na data
de 17 de março de 2021;
Considerando PARECER TÉCNICO N° 026/2021, data 30/03/21;
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É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação
e correção.
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 12/04/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

Considerando o teor da ordem de serviço n. 123/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2020, de 1° dezembro de 2020, cujo objetivo é para que
proceda com a Elaboração de Planilha de reequilíbrio financeiro,
referente à REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – CLÍNICA MÉDICA E BANCO DE LEITE
HUMANO – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1-9911/2020, deste
município. Solicitação feita através do despacho n° 944/GESCON/
SEMPLAN/2020 e engenheiro fiscal da obra acostado aos autos, ás
fls. 57, versos, vol. I ;

Considerando o solicitado pela Empresa Executora
Considerando análise e observações descritas verso do Ofício n°
0211/MCMA/2021.
É que segue para providências quanto a separação das planilhas e
identificação dos itens que estão sendo reequilibrados, encaminhar
as planilhas considerando Tabela SINAPI e Preço de Mercado Local.

ANÁLISE TECNICA nº 017/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 19/04/2021, devendo ser respeitado o horário para protocolo,
que não poderá ultrapassar às 10h00min.

Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ordem de serviço n. 125/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2020, de 15 de dezembro de 2020, cujo objetivo é para
que proceda com visita “in loco” para levantamento e elaboração de
projeto completo com todas as peças técnicas necessárias referente
à de PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/
RO, proposta 023999/2020. Ressalvo que a vistoria é obrigatória.

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0211/MCMA/2021, na data
de 23 de março de 2021;

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

Considerando PARECER TÉCNICO N° 027/2021, data 31/03/21;

ANÁLISE TECNICA nº 019/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Considerando análise e observações descritas verso do Ofício n°
0211/MCMA/2021.
É que remeto para esclarecimentos e resposta, com fito a adequação
e correção.
Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 14/04/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
ANÁLISE TECNICA nº 018/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

Notifico-o que não haverá possibilidade de prorrogação do prazo
avençado acima, e o não cumprimento desta acarretará medidas cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0046/MCMA/2021;

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

À empresa MAMORÉ

que não poderá ultrapassar às 10h00min.

À empresa MAMORÉ
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO N° 084/SEMPLAN/
DECONV/PMJ/2020, de 17 de agosto de 2020, cujo objetivo é para
que proceda com visita “in loco” para levantamento e elaboração de
projeto completo com todas as peças técnicas necessárias referente
à de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, Proposta Plataforma +Brasil 015512/2020,
deste município. Ressalvo que a vistoria é obrigatória.

À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
ANÁLISE TECNICA nº 020/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
À empresa MAMORÉ
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ordem de serviço n. 109/SEMPLAN/DECONV/PMJ/2018, cujo objetivo é para que proceda com a verificação
e adequação do projeto do combate e prevenção contara incêndio e
pânico na EMEIEF PROF. ALMIR ZANDONADI, localizada à Rua
Jabuticaba, s/n Novo Horizonte, conforme solicitado através dos
memorandos nº 461/18/GAB/SEMED e nº 513/18/GAB/SEMED;
Considerando que houve a entrega de projeto e peças básicas, de
lavra desta empresa através dos Ofício 0238/MCMA/2021;
Considerando despacho ao verso do Ofício n° 0238/MCMA/2021.
É

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até
o dia 07 de abril de 2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

Considerando que houve a entrega das peças técnicas do Licenciamento Ambiental, de lavra desta empresa através dos Ofício 0152/
MCMA/2021, na data de 19 de fevereiro de 2021;
Considerando a análise ao processo de licenciamento ambiental
(SISDAM N° 1801124113, para pedido das Licenças Municipais de
Localização e Instalação;
Considerando a Notificação de Pendências, enviada por e-mail 31 de
março de 2021, pela equipe da SEMEIA, através do Assessor Técnico
Gleibson de Souza Andrade;

À empresa MAMORÉ

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

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 14/04/2021, devendo ser respeitado o horário para protocolo,

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

NOTIFICAÇÕES
NOTIFICAÇÃO 020/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2021
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO N. 036/SEMPLAN/
DECONV/PMJ/2019, de 18 de fevereiro de 2019.
Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa,
através do OFÍCIO 0124/MCMA/2021, de 10 de fevereiro de 2021;
Considerando o PARECER TÉCNICO N° 020/21, de 08 de março
de 2021;
É

que remeto para análise, com fito a adequação e correção.
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Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até o
dia 05/04/2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
Ji-Paraná, 18 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PMJP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
NOTIFICAÇÃO 021/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2021
Considerando que esta empresa foi contratada para elaborar projetos
arquitetônicos para esta municipalidade.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO N. 127/SEMPLAN/
DECONV/PMJ/2020, de 15 de dezembro de 2020.
Considerando que houve entrega do projeto por parte desta empresa,
através do OFÍCIO 0238/MCMA/2021, de 31 de março de 2021;
Considerando o DESPACHO da Sra. Eliane Maria Crestani, ao verso
do ofício em epígrafe;
É

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

Ressalto que o projeto deve ser adequado no prazo máximo até
o dia 09 de abril de 2021, 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 cautelares em face da empresa, principalmente se der causa a prejuízos
a municipalidade.
Ji-Paraná, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PMJP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO

Ji-Paraná (RO), 6 de abril de 2021 - 3

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 129/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2020, que proceda com visita “in loco” para
Elaboração de Projeto para terraplenagem dos trechos previstos na
ordem de serviço 120/2020.
É que remeto para análise e providências para Elaboração de Projeto
de Terraplenagem e Drenagem, conforme solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 27 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 18 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 037/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 012/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.

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 129/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020
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 129/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2020, que proceda com visita “in loco” para
Elaboração de Projeto para terraplenagem dos trechos previstos na
ordem de serviço 120/2020.
É que remeto para análise e providências para Elaboração de Projeto
Aquisição de insumos para pavimentação e meio-fio em vias do
município, conforme solicitado.

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 129/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 039/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 113/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 113/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, Que seja efetuada visita “in loco” para
verificação e adequação do projeto do combate e prevenção contara
incêndio e pânico na EMEF PROF. IRINEU A. DRESCH, localizada
à Linha 128 – Setor Riachuelo em Ji-Paraná-RO, conforme solicitado
através dos memorandos nº 461/18/GAB/SEMED e nº 513/18/GAB/
SEMED.
Considerando Ofício da empresa SOS – D T DA ROCHA SILVA
(executora), referente processo n° 1-2360/2020 e contrato n° 100/
PGM/PMJP/2020, da data 26/02/21;
É que remeto para análise e resposta ao solicito no ofício supracitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada
a esta Secretaria até a data de 05 de abril de 2021, às 10h00min.

JI-PARANÁ – RO, 19 de março de 2021.

Segue para análise e providências, conforme documento encaminhado.

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

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 29 de março de 2021, às 10h00min.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 040/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

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

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 116/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018

JI-PARANÁ – RO, 18 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 038/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

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.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 036/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

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

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

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

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

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

Considerando Cotações efetuadas pela CGP – Controladoria Geral
de Preços;

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 109/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

JI-PARANÁ – RO, 19 de março de 2021.

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

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 07 de abril de 2021, às 10h00min.

JI-PARANÁ – RO, 18 de março de 2021.

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

Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 012/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que proceda com visita “in loco” para averiguação elaboração do estudo, projeto de engenharia e demais peças
técnicas necessárias, para a obra de implantação da 2ª Etapa do Feirão
do Produtor, referente ao convênio 077/DPCN/2017;

Considerando a necessidade de apuração dos valores;
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 035/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 29 de março de 2021, às 10h00min.

Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 109/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, Que seja efetuada visita “in loco” para verificação e adequação do projeto do combate e prevenção contara incêndio e pânico na EMEIEF PROF. ALMIR ZANDONADI, localizada
à Rua Jabuticaba, s/n Novo Horizonte, conforme solicitado através
dos memorandos nº 461/18/GAB/SEMED e nº 513/18/GAB/SEMED.
Considerando Ofício da empresa D T DA ROCHA SILVA (executora),16/03/21;
É que remeto para análise e resposta ao solicito no ofício supracitado.

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 116/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que seja efetuada visita “in loco” para verificação e adequação do projeto do combate e prevenção contara
incêndio e pânico na CMEIEF RUTH ROCHA, Rua São Luiz, 1831
Nova Brasília, em Ji-Paraná-RO, conforme solicitado através dos
memorando nº 461/18/GAB/SEMED e nº 513/18/GAB/SEMED.
Considerando Ofício da empresa SOS – D T DA ROCHA SILVA
(executora), referente processo n° 1-2357/2020 e contrato n° 097/
PGM/PMJP/2020, da data 26/02/21;
É que remeto para análise e resposta ao solicito no ofício supracitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada
a esta Secretaria até a data de 05 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 19 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
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4 - Ji-Paraná (RO), 6 de abril de 2021
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 041/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 016/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
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.

DECONV/PMJP/2018, para que proceda com visita “in loco” para
verificação e adequação do projeto de Combate e Prevenção Contra
Incêndio e Pânico na CMEIEF Profª Maria Antônia, R. São Manoel,
1601 – Bairro Jd. Presidencial II, em Ji-Paraná-RO.
Considerando Ofício n°14/2021, da empresa E.A DE JESUS, data
18/03/2021;
Considerando Despacho n° 147, acostado à fls.1077 autos n°11681/19;
Considerando Despacho n° 153, acostado à fls.1078 autos n°11681/19;

Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°026/2019/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 20/05/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 15 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.

Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 016/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2021, que proceda com visita “in loco” para
elaboração de projeto referente a REFORMA GERAL DO CMEIEF
MÁRIO DAVID ANDREAZZA, deste Município.

Segue para conhecimento e resposta ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 30 de março de 2021 de 2021, às 10h00min.

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

Considerando tratativas e reunião na data de 18/03/2021;

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

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

JI-PARANÁ – RO, 22 de março de 2021.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 046/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

Considerando que o objeto foi alterado para: “PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEIF MÁRIO D. ANDREAZZA.
É que remeto para continuidade e elaboração do projeto solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta Secretaria até a data de 12 de junho de 2021 de 2021,
às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 19 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 042/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 064/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 064/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, para que proceda com ajustes no PORTAL
SICONV, para o convênio 111/DPCN/2017, CONSTRUÇÃO DE
CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA.

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 044/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 036/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 036/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, para que seja efetuado visita “in loco” para
elaboração de estudo e projeto referente a PAVIMENTAÇÃO DE
VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E
CALÇADAS, conforme proposta 026427/2018 e anexo I (indicação
dos trechos).
Considerando o licenciamento ambiental processo SISDAM N°
1801662908;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°095/2018/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 08/05/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.

Considerando solicitação Ofício n° 144/2021 da empresa E. A.
DE JESUS;

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 08 de abril de 2021, às 10h00min.

Segue para elaboração de documento referente à solicitação de
reequilíbrio em dois formatos: Tabela SINAPI e Cotação de preços
no mercado atual

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

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta Secretaria até a data de 12 de abril de 2021 de 2021,
às 10h00min.

JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.

Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 22 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 043/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 117/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 117/SEMPLAN/

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 045/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 060/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 060/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, para que seja efetuado visita “in loco” para
elaboração de projeto para a Construção de Campo de Futebol,
iluminação e pista de caminhada na Praça do bairro São Francisco,
conforme indicação de emenda, o projeto deverá ser apresentado nos
moldes das normativas do DER-RO
Considerando o licenciamento ambiental processo físico n°26181/2019;

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 064/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 064/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que tem por objeto visita com os ajustes no
PORTAL SICONV, para o convênio 111/DPCN/2017, CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, conforme
parecer técnico postado em 26/074/18.
Considerando o licenciamento ambiental processo-físico n°112042/2017 semeia;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°023/2019/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 07/05/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 08 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 047/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 002/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 002/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que seja efetuado visita “in loco” para averiguação do percentual executado e elaboração de nova planilha para
licitação referente ao processo 1-1626/2016, que tem por objeto a
Contratação de Empresa para Construção Do Centro Municipal de
Educação Infantil Professora Vera Lucia de Oliveira no Bairro Jorge
Teixeira, conforme definido através da 3ª ata da reunião relativa a
atuação da comissão especial nomeada, por meio do Decreto 10.274/
GAB/PM/JP/2018. Ressalto que a vistoria é obrigatória
Considerando o licenciamento ambiental processo-físico n°110263/2014 semeia;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°025/2019/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 16/05/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
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Secretaria até a data de 15 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 048/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 035/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 035/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que seja efetuado visita “in loco” para elaboração de estudo e projeto referente CONSTRUÇÃO DE PISTA DE
PASSEIO, PAISAGISMO E ÁREA DE VIVÊNCIA NO PARQUE
ECOLÓGICO, conforme proposta 028042/2018.
Considerando o licenciamento ambiental processo-físico n°213469/2018 semeia;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°029/2019/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 28/05/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 23 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 049/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 067/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 067/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, para que proceda com visita “in loco” para
levantamento e estudo com todas as peças técnicas, referente à obra
de CONSTRUÇÃO DE CENTRAL-SAMU, localizada na Rua Sena
Madureira, esquina com a Rua Vinícius de Moraes, Bairro São Pedro,
no município de Ji-Paraná-RO.
Considerando Memo. n° 197/SEMUSA/2021, recebido na data
22/03/2021;
É que remeto para Elaboração de Projeto completo, Planilha atualizada
e Aprovação junto à AGEVISA atualizada.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 14 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 25 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

Ji-Paraná (RO), 6 de abril de 2021 - 5
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 050/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 034/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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 034/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que seja efetuado visita “in loco” para elaboração de estudo e projeto referente a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FEIO, SARJETA E CALÇADAS,
conforme proposta 027170/2018 e anexo I (indicação dos trechos).
Considerando o licenciamento ambiental Processo SISDAM N°
1801074089;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°103/2018/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 10/06/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 03 de maio de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 26 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 051/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 033/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2018
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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 033/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2018, que seja efetuado visita “in loco” para elaboração de estudo e projeto referente PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
URBANAS COM DRENAGEM, MEIO-FIO, SARJETA E CALÇADAS,
conforme proposta 025095/2018.
Considerando o licenciamento ambiental Processo-SEMEIA N°213466/18 e o Processo SISDAM N° 1801874137;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°104/2018/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 19/06/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 07 de maio de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.

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 109/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que seja efetuado visita “in loco” para elaboração de termo aditivo para inclusão de trechos projeto referente
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CR 826297/2015 – Processo
n° 14822/2017;
Considerando o licenciamento ambiental Processo-SEMEIA N°16500/2016;
Considerando a necessidade da renovação da Licença Municipal
de Instalação n°033/2019/SEMEIA/PM/JP, onde a mesma vencerá
em 21/06/2021.
É que remeto para conhecimento e providências ao solicitado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 14 de maio de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 26 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 053/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 003/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 003/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, para que seja efetuado visita “in loco” para
averiguação do percentual executado e elaboração de nova planilha
para licitação referente ao processo 1-2225/2016, que tem por objeto
a Construção do C.M.E.I. Prof.ª Maria Esmeralda Ayres, conforme
definido através da 3ª ata da reunião relativa a atuação da comissão
especial nomeada, por meio de Decreto 10.274/GAB/PM/JP/2018.
Considerando Solicitação de Serviço n°. 157/2020;
Considerando despacho à fls.2954 do Eng°. Civil Edward L. Fabris,
data 12/03/2021;
Considerando documentos acostados às fls.2957 às 2959;
Considerando despacho n°.172/GESCON/SEMPLAN/2021, data
29/03/2021;
Segue para elaboração da planilha ref. reequilíbrio, considerando
preço de mercado.
Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 13 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 29 de março de 2021.

JI-PARANÁ – RO, 26 de março de 2021.

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

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

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

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 054/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 052/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 109/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2019
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 040/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020
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
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da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e contrato nº 053/PGM/
PMJP/2018.
Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 040/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2020, que proceda com visita “in loco” para análise necessárias e elaboração de projeto referente a COBERTURA
ENTRADA DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DR. CLAUDIONOR
COUTO RORIZ, neste município de Ji-Paraná.

Considerando despacho n° 171/GESCON/SEMPLAN/2021, e
pronunciamento do Eng°. fiscal da obra Edward L. Fabris, data
29/03/2021;
É

que segue para conhecimento e providências necessárias.

Art. 5º - A função exercida, pela servidora ora nomeada, é considerada
de interesse público, não gerando ônus para o Município.
Cumpra-se.
Publique-se.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 12 de abril de 2021, às 10h00min.

Ji-Paraná, 29 de março de 2021.

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

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.

PORTARIA N.º 026/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2021

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 09 de abril de 2021, às 10h00min.

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

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

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

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

JI-PARANÁ – RO, 29 de março de 2021.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 057/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

Considerando os autos n° 1-9131/2020, da SEMUSA;
Considerando solicitação despacho acostado aos autos fls.72;
É que remeto para atualização de custos, conforme solicitado.

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 055/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 007/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021
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.

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 147/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 147/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2019, que proceda com visita “in loco” para elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico-PSCIP, do
HOSPITAL MUNICIPAL do Município de Ji-Paraná. Ressalto que
a vistoria é obrigatório.
Considerando Ofício n°. 301/2021/PJ-JPA;
Considerando Ofício n°. 3390/2021/CBM-DATJIP;

Considerando o teor da ORDEM DE SERVIÇO 007/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2021, que proceda com visita “in loco” para
elaboração de PROJETO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DO
TELHADO, CALHAS E RUFOS NAS ÁREAS NECESSÁRIAS DO
HOSPITAL MUNICIPAL “CLAUDIONOR COUTO RORIZ”, neste
Município. Ressalvo que a vistoria é obrigatória

Considerando Parecer Técnico de 30/03/21; e

Considerando Analise técnica n°011/21;

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 20 de abril de 2021, às 10h00min.

Considerando laudo do Corpo de Bombeiro Militar – CBMRO;
Considerando Reunião realizada na data 25/03/2021;
É
que segue para inclusão do material referente a execução
do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica – SPDA.

Considerando memorando n° 094/
É
que segue para Atualização do Projeto Referente aos
itens 8.2 letras E e F.

Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 31 de março de 2021.

Ressalto que a resposta ao solicitado deve ser encaminhada a esta
Secretaria até a data de 09 de abril de 2021, às 10h00min.
Cientifico que o não atendimento desta no prazo avençado acima
acarretará medidas cautelares em face da empresa, caso cause prejuízos a municipalidade.
JI-PARANÁ – RO, 29 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
À MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP
Aos cuidados de TIAGO FERNANDO MARTINS
Nesta.

PORTARIAS
PORTARIA N.º 025/SEMPLAN/DECONV/PMJP/2021

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

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

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 056/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2021

RUI VIEIRA DE SOUZA, Secretário Municipal de Planejamento,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

REFERENCIA: ORDEM DE SERVIÇO 056/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 007/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2021, que seja efetuado visita “in loco” para
averiguação do percentual executado e elaboração de nova planilha
para licitação referente ao processo 1-1619/2016, que tem por objeto
a Construção do CMEI Edimilson da Silva Reis, conforme solicitado
através do despacho 097/GESCON/SEMPLAN/2019. Ressalto que
a vistoria é obrigatória.
Considerando Ofício n°. Global-063/2021, da data 26/06/2021

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira civil, para acompanhamento da visita “in loco” para Elaboração de
projeto de recuperação de piso da quadra poliesportiva em granilite
e recuperação de piso da área ao entorno da quadra do Ginásio
José de Souza, conforme ORDEM DE SERVIÇO N°023/SEMPLAN/
DECONV/PMJP/2021.
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.

RUI VIEIRA DE SOUZA, Secretário Municipal de Planejamento,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a Srta. JANE PAULA SELHORST, engenheira civil, para acompanhamento da visita “in loco” e levantamento
para Elaboração de projeto de Ampliação da quadra poliesportiva
Jardim dos Migrantes, conforme ORDEM DE SERVIÇO N°024/
SEMPLAN/DECONV/PMJP/2021.
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, 31 de março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021
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I – A prorrogação do prazo para a entrega dos serviços
referente à ORDEM DE SERVIÇOS 0120/SEMPLAN/DECONV/
PMJP/2020, para que proceda com elaboração de projeto referente a
Aquisição de insumos para Pavimentação, Recape e Meio fio, na
modalidade de Execução Direta, no Município de Ji-Paraná-RO.
Prorrogação esta solicitada através do Ofício 0198/MCMA/2021;

INDEFERIDO, relator Sr. Reginaldo Mafra dos Santos (membro).
Processo nº 071/2021, parecer INDEFERIDO, relator Srª. Elaine
Martins (membro),

		
II – O prazo para entrega ora ajustado passará a
ser em 02/04/2021, até às 10h00min. O tempo transcorrido da Ordem
de serviço até a data de hoje é de 117 dias;

Ji-Paraná/RO, 30 de março de 2021

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 março de 2021.
RUI VIEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento
Dec. nº13785/GAB/PM/JP/2021

ERRATA DE ATA
ERRATA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 006/SRP/CGM/2.021
Processo Original n. 1-8706/2020 – SEMOSP
Em razão de erro material verificado quando da elaboração do ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N. 006/SRP/SEMAD/2021, referente a empresa AUTO POSTO PATRÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n. 23.889.352/0001-45,
publicado em 23/03/2.021 – DOM 3489 - Processo originário n.
1-8706/2020 – SEMOSP – Combustível – Óleo S500, apresentamos
a referida correção:
Onde se lê:
- Onde se lê: Nº Controle Ata: 004/SRP/SEMAD/2021
Leia-se:
- Leia-se: Nº Controle Ata: 006/SRP/SEMAD/2021
Ji-Paraná, 05 de abril de 2.021

BOLETINS JARI
BOLETIM INFORMATIVO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE JI – PARANÁ
ATA DA 407ª REUNIÃO DA JARI/JP
Aos dezenove (19) dias do mês de março do ano de 2021
(dois mil e vinte e um), na sala do diretor de Trânsito e Transportes,
reuniram – se os integrantes da JARI/JP, Srºs Everaldo José de Souza
(presidente), Srª Elaine Martins (membro), Sr. Reginaldo Mafra dos
Santos (membro), A reunião foi aberta pela presidente cumprimentando os presentes. Em seguida passou a secretária para fazer a leitura
da ata anterior e colher as assinaturas na mesma.
Logo após passou a analises e assinatura nos processos
relatados ficando processos nº nº017/2021 parecer INDEFERIDO, relator Srª Elaine Martins Barbosa (membro), processo nº de
nº038/2021 parecer INDEFERIDO, relatora Srª. Elaine Martins Barbosa (Membro), processo nº de nº039/2021 parecer INDEFERIDO,
relator Sr. relator Reginaldo Mafra dos Santos (membro), processo nº
de nº043/2021 parecer INDEFERIDO, relator Sr. relator Reginaldo
Mafra dos Santos (membro).
A seguir passou distribuição dos processos a serem
analisados e relatado ficando processo nº 069/2021 para o Sr Everaldo
Jose de Souza (presidente), processo nº 070/2021 para Sr. Reginaldo
Mafra dos Santos (Membro), processo nº 071/2021 para Srª. Elaine
Martins Barbosa (Membro),
Em seguida foi feito o encerramento da mesma pelo
presidente agradecendo a presença de todos os membros.
.
Ji-Paraná/RO, 19 de março de 2021

TERMO DE PRORROGAÇÃO

ELEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DA JARI

TERMO DE PRORROGAÇÃO

BOLETIM INFORMATIVO DA JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE JI – PARANÁ

Concede à Empresa MAMORÉ CONSTUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI - EPP, a prorrogação de prazo para entrega dos serviços
solicitado, conforme OS.0120/SEMPLAN/DECONV/PMPJ/20.
RUI VIEIRA DE SOUZA, Secretário Municipal de Planejamento
de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
através do Decreto n. 13785/GAB/PM/JP/2020, dispõe:
Considerando findos os motivos que ensejaram a prorrogação de prazo para entrega dos serviços da Ordem de serviço acima mencionada.
AUTORIZA:

ATA DA 408ª REUNIÃO DA JARI/JP
Aos trinta (30) dias do mês de março do
ano de 2021 (dois mil e vinte um), na sala do diretor de Trânsito e
Transportes, reuniram – se os integrantes da JARI/JP, Srºs Everaldo
José de Souza (presidente), Srª Elaine Martins (membro), Sr. Reginaldo Mafra dos Santos (membro), A reunião foi aberta pela presidente
cumprimentando os presentes. Em seguida passou a secretária para
fazer a leitura da ata anterior e colher as assinaturas na mesma.
Logo após passou a analises dos processos
ficando processo nº 069/2021, parecer INDEFERIDO, relator Sr
Everaldo Jose de Souza (presidente), Processo de nº 070/2021, parecer

Em seguida foi feito o encerramento da mesma pelo presidente
agradecendo a presença de todos os membros.

ELEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA DA JARI

DECISÕES DO PREFEITO
PROCESSO Nº 1-3558/2019 (Volumes III, IV, V, VI, VII, VIII e IX)
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo
Vieram os autos para decisão a respeito do pedido de prorrogação de
prazo de vigência ao Contrato n. 062/PGM/PMJP/2019, celebrado
com a empresa DETERRA TERRAPLANAGENS LTDA.-EPP, cujo
objeto consiste na pavimentação asfáltica (CBUQ) em vias urbanas
com calçadas, meio fio e sarjetas, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme
Despacho n. 141/GESCONV/SEMPLAN/2021, fl. 2191.
Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a ProcuradoriaGeral do Município emitiu o Parecer n. 204/PGM/PMJP/2021 (fls.
2192/2194), concluindo que o feito comporta deferimento.
É o relato do essencial.
Ante ao exposto, acolho o Parecer Jurídico supracitado, razão pela
qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação do
prazo de vigência do Contrato objeto dos autos por mais 149 (cento
e quarenta e nove) dias.
À PGM para adoção das medidas que o caso requer.
Ji-Paraná, 19 de março de 2021.
ISAÚ FONSECA
Prefeito
PROCESSO 1-9819/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição de Material Permanente
À Comissão Permanente de Licitação
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento autuado pela SEMUSA, tendo como objeto
a aquisição de material permanente (ar condicionado 12.000 btus) para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme
Termo de Referência de fls. 04/07.
Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 33 manifesta-se definindo o
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão
na sua forma Eletrônica.
Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do Decreto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início
da licitação.
Ji-Paraná, 23 de março de 2021.
ISAU FONSECA
Prefeito
PROCESSO: 1-2365/2020 (Volumes I e II)
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Execução de Projeto de Sistema de Sistema de PCIP
na Escola Almir Zandonadi
Ref.: Aditivo de Valor
Vieram os autos para análise e decisão quanto ao pedido de Aditivo
de Valor do Contrato n. 103/PGM/PMJP/2020, celebrado com a
empresa D. T. DA ROCHA SILVA tendo como objeto a prestação de
serviços de execução de projetos de sistema de proteção e combate
a incêndio e pânico na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Almir Zandonadi, conforme documento
acostado às fls. 395.
Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a ProcuradoriaGeral do Município se manifestou através do Parecer Jurídico n. 195/
PGM/PMJP/2021 (fls. 403/410), concluindo que o feito comporta
deferimento.
É o relato do essencial.
Ante ao exposto, acolho o Parecer Jurídico supracitado, razão pela
qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, o Aditivo de Valor
do Contrato supracitado no montante de R$ 31.124,73 (trinta e um
mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).
À PGM para adoção das medidas que o caso requer.
Ji-Paraná, 11 de março de 2021.
ISAÚ FONSECA
Prefeito
PROCESSO Nº 1-6225/2020
INTERESSADO: SEMPLAN
ASSUNTO: Prorrogação de Prazo
Vieram os autos para decisão a respeito do pedido de prorrogação de
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prazo de vigência ao Contrato n. 004/PGM/PMJP/2020, celebrado
com a empresa TEOREMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EIRELLI, cujo objeto consiste na conclusão da
construção do Centro de Educação Infantil Professora Maria Esmeralda Ayres de Oliveira, visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, conforme Despacho n. 168/GESCONV/
SEMPLAN/2021, fl. 128.
Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a ProcuradoriaGeral do Município emitiu o Parecer n. 122/PGM/PMJP/2021 (fls.
129/132), concluindo que o feito comporta deferimento.
É o relato do essencial.
Ante ao exposto, acolho o Parecer Jurídico supracitado, razão pela
qual DECIDO AUTORIZAR, na forma da lei, a prorrogação do
prazo de vigência do Contrato objeto dos autos por mais 90 (noventa)
dias, a contar de 31/03/2021.
À PGM para adoção das medidas que o caso requer.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto na Lei Municipal n. 1405/2005, e

Art. 1º Fica nomeado Wesley Amorim da Silva no quadro efetivo de
pessoal do Município de Ji-Paraná, para ocupar o cargo de Educador
Físico (SEMUSA), aprovado e classificado no Concurso Público
Municipal, referente ao Edital nº 001/2017/JI-PARANÁ/RO, homologado pelo Decreto n. 9295/GAB/PM/JP/2018.

Dispõe sobre a revogação do Decreto n. 14590, de 10 de fevereiro
de 2021.

Parágrafo único. O servidor ora nomeado integrará o Regime Estatutário, cumprindo a carga horária semanal de 40 horas.

D E C R E T A:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar dia 03 de março de 2021.
Palácio Urupá, aos 16 dias do mês de março de 2021

ISAÚ FONSECA
Prefeito

DECRETO N. 14934/GAB/PM/JP/2021
16 DE MARÇO DE 2021

A Comissão Permanente de Licitação emitiu o Termo de Dispensa
n. 015/CPL/PMJP/2021 (fls. 83) apresentando o resultado do
procedimento.
Instada a se manifestar sobre a regularidade dos atos, a
Procuradoria-Geral do Município juntou aos autos o Parecer
Jurídico n. 253/PGM/PMJP/2021 (fls. 94/97), manifestando de
forma favorável.

Ante ao exposto e considerando parecer jurídico supracitado,
RECONHEÇO E RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no art. 24, IV e art. 26, ambos da Lei Federal n. 8.666/93,
em favor da empresa vencedora do procedimento, VENOM DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO LTDA., CNPJ n. 09.402.823/000118, no valor de R$ 48.854,69 (quarenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Nomeia Ladine Salvador, aprovado e classificado no Concurso
Público Municipal, relativo ao Edital nº 001/2017/JI-PARANÁ/RO
para ocupar o cargo de Fisioterapeuta.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto na Lei Municipal n. 1405/2005, e
Considerando o teor do Memorando n 229/GGRH/SEMAD,
o

Ji-Paraná, 5 de abril de 2021.
ISAU FONSECA
Prefeito

DECISÃO DO PREFEITO
PROCESSO Nº 1-2653/2021
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSUNTO: Suprimento de Fundos
À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas
Senhor Secretário,
Trata-se de procedimento que tem como objeto a liberação de suprimento de fundos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor
Secretária Municipal de Assistência Social, sra. Maria da Penha Nardi,
conforme descrito no Termo de Referência, às fls. 04/06.
Ressalta-se que, todas as ações relativas ao presente processo deverão
estar embasadas na legislação e normas vigentes sobre a matéria.
Ante o exposto, considerando os documentos que instruem o feito,
mediante delegação de competência através do Decreto n. 7350/GAB/
PM/JP/2017 AUTORIZO a despesa para concessão de suprimento
de fundos na forma da Lei.
Ji-Paraná, 1º de abril de 2021.

Art. 1º Fica nomeado Ladine Salvador no quadro efetivo de pessoal
do Município de Ji-Paraná, para ocupar o cargo de Fisioterapeuta
(SEMUSA), aprovado e classificado no Concurso Público Municipal,
referente ao Edital nº 001/2017/JI-PARANÁ/RO, homologado pelo
Decreto n. 9295/GAB/PM/JP/2018.
Parágrafo único. O servidor ora nomeado integrará o Regime Estatutário, cumprindo a carga horária semanal de 30 horas.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar dia 05 de março de 2021.
Palácio Urupá, aos 16 dias do mês de março de 2021
ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 14935/GAB/PM/JP/2021
16 DE MARÇO DE 2021

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 18 de fevereiro de 2021.
Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de abril de 2021
ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 15015/GAB/PM/JP/2021
05 DE ABRIL DE 2021
Exonera Milton Rodrigues da Silva, do cargo em comissão de Diretor
do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Ji-Paraná.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º Fica exonerado Milton Rodrigues da Silva do cargo em
comissão de Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ji-Paraná.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 06 de abril de 2021.
Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de abril de 2021
ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 15016/GAB/PM/JP/2021
05 DE ABRIL DE 2021
Exonera João Henrique dos Santos Araújo, do cargo em comissão
de Diretor da Divisão de SAME – Serviço de Arquivo Médico e
Estatística, do Hospital Municipal de Ji-Paraná.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º Fica exonerado João Henrique dos Santos Araújo, do cargo
em comissão de Diretor da Divisão de SAME – Serviço de Arquivo
Médico e Estatística, do Hospital Municipal de Ji-Paraná.

Considerando o disposto na Lei Municipal n. 1405/2005, e

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 6 de abril de 2021.

Considerando o teor do Memorando n 257/GGRH/SEMAD,
o

Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de abril de 2021

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada Varlaine Onofre de Menezes no quadro efetivo
de pessoal do Município de Ji-Paraná, para ocupar o cargo de Médica
Clínica Geral (SEMUSA), aprovada e classificada no Concurso
Público Municipal, referente ao Edital nº 001/2017/JI-PARANÁ/RO,
homologado pelo Decreto n. 9295/GAB/PM/JP/2018.
Parágrafo único. A servidora ora nomeada integrará o Regime Estatutário, cumprindo a carga horária semanal de 40 horas.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar dia 17 de fevereiro de 2021.
Palácio Urupá, aos 16 dias do mês de março de 2021
ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 15011/GAB/PM/JP/2021
05 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a revogação do Decreto n. 14721, de 25 de fevereiro
de 2021.

DECRETOS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Nomeia Wesley Amorim da Silva, aprovado e classificado no Concurso Público Municipal, relativo ao Edital nº 001/2017/JI-PARANÁ/
RO para ocupar o cargo de Educador Físico.

Art. 1º Fica revogado o Decreto n. 14590/GAB/PM/JP/2021, de 10 de
fevereiro de 2021, que nomeou Rosinei Aparecida de Oliveira, para
o cargo de Assessora Especial Nível IV, da Secretaria Municipal de
Regularização Fundiária e Habitação de Ji-Paraná.

Nomeia Varlaine Onofre de Menezes, aprovada e classificada no Concurso Público Municipal, relativo ao Edital nº 001/2017/JI-PARANÁ/
RO para ocupar o cargo de Médica Clínica Geral.

Ney Campos Goes Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito
Decreto n. 13798/GAB/PM/JP/2021

DECRETO N. 14927/GAB/PM/JP/2021
16 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

D E C R E T A:

À SEMFAZ para emissão de empenho.
Publique-se.

ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 15014/GAB/PM/JP/2021
05 DE ABRIL DE 2021

D E C R E T A:

Ji-Paraná, 29 de março de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Vieram os autos para análise e decisão quanto a aquisição de serviços
de sanitização, em caráter emergencial, nos prédios públicos da SEMUSA para enfrentamento e combate a disseminação do COVID-19,
conforme Termo de Referência de fls. 04/08.

Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de abril de 2021

Considerando o teor do Memorando no 229/GGRH/SEMAD,

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-1223/2021
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Sanitização nos prédios públicos

efeitos a contar de 1º de março de 2021.

D E C R E T A:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n. 14721/GAB/PM/JP/2021, de 25 de
fevereiro de 2021, que nomeou José Renato Alves de Souza Silva, para
o cargo de Assessor Especial Nível IV, da Gerência-Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Ji-Paraná.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com

ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 15017/GAB/PM/JP/2021
05 DE ABRIL DE 2021
Exonera Roberto de Souza Soares, do cargo em comissão de Assessor Especial Nível V, da Secretaria Municipal de Administração do
Município de Ji-Paraná.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerado Roberto de Souza Soares, do cargo em
comissão de Assessor Especial Nível V, da Secretaria Municipal de
Administração do Município de Ji-Paraná.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 6 de abril de 2021.
Palácio Urupá, aos 05 dias do mês de abril de 2021
ISAÚ FONSECA
Prefeito
DECRETO N. 15018/GAB/PM/JP/2021
05 DE ABRIL DE 2021
Nomeia Roberto de Souza Soares, para ocupar o cargo em comissão
de Diretor da Divisão de SAME – Serviço de Arquivo Médico e
Estatística, do Hospital Municipal de Ji-Paraná.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,
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D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado Roberto de Souza Soares, para ocupar o
cargo em comissão de Diretor da Divisão de SAME – Serviço de
Arquivo Médico e Estatística, do Hospital Municipal de Ji-Paraná.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 6 de abril de 2021.
Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de abril de 2021
ISAÚ FONSECA
Prefeito

EXTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2021
Às 12:17 horas do dia 06 de abril de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade competente, Sr. ISAU RAIMUNDO DA FONSECA,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao
Processo nº 9752/20, Pregão nº 00005/2021.
Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: ´LIVRO´
Situação: Homologado
Adjudicado para: LEANDRO FARIAS BARROS , pelo melhor
lance de R$ 11.498,6146 , com valor
negociado a R$ 11.498,0000 .
Objeto: a contratação de empresa especializada em fornecimento de
apostila “Orientações Curriculares de Ji-Paraná/RO”, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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