Diário Oficial

DECRETOS

ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 3047, de 23/03/2017

Ji-Paraná (RO), 14 de junho de 2021

ANO XVI - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 3545
PORTARIA Nº 017/GAB/SEMEIA/2021

SUMÁRIO

PORTARIAS...........................................PÁG. 01
AVISO DE LICITAÇÃO......................PÁG. 02
TERMO DE CANCELAMENTO.......PÁG. 02
PEDIDOS DE LICENÇA.....................PÁG. 03
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS...PÁG. 03
EDITAL CMJP.......................................PÁG. 05

PORTARIAS
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS

ATO CONCESSOR DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE
PORTARIA Nº 052/FPS/PMJP/2021
AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO, Diretor-Presidente, do Fundo de Previdência
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta do Processo nº 4-4692/2017 e de conformidade com o que estabelece o inciso I
do §1º,§3ºe §8º do Art. 40 da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03, combinado com o § 1º e o
caput do artigo 29, e § 10 e caput art. 56 da Lei Municipal Previdenciária nº 1403, de 20/07/2005:
Art. 1º. Concede APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE com proventos
proporcionais à servidora MARLI DE SOUZA NASCIMENTO, cadastro nº 11880, Auxiliar de Serviços
Diversos, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, sob o regime estatutário a partir de
01/08/2005, com carga horária de 40 horas semanais, calculados com base na média aritmética
simples de 80% maiores remunerações a partir de Julho de 1994, totalizando o tempo averbado de
5.706 dias, ou quinze anos, sete meses e dezessete dias, alcançando 52,100% do tempo total exigido
na data do laudo médico-pericial de 02/03/2017, com majoração para o salário mínimo de R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais), que será corrigido para R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a partir de
2021, conforme garantia constitucional §2º inciso III Art. 40 da CF/88, e §1º e caput do Art. 29 e o
caput do art. 56 da Lei Municipal nº 1.403/05, combinado com o art. 1º da Lei Federal nº 10.887, de
18/06/04, a ser custeada pelo Fundo de Previdência Social- FPS.
Art. 2º. O Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná – FPS efetivará a revisão
dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data sempre que se der o reajuste
dos benefícios do RGPS (conforme o Artigo 15 da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e o
parágrafo único do Artigo 57 da Lei Municipal nº 1.403, de 20 de julho de 2005).
Art. 3º. Considerando a necessidade de regularização imediata da concessão desse
benefício, tendo em vista que foi identificado no dia 02/06/2021 pelo FPS que o benefício de
aposentadoria foi implementado na folha de pagamento dos aposentados em Agosto de 2018 sem a
conclusão dos trâmites e sem o ato concessor, passando a ser regularizado e registrado com os
trâmites corretos na Folha de Pagamento dos Aposentados deste Fundo de Previdência Social a partir
desta competência (Junho de 2021).
Art. 4º. A servidora MARLI DE SOUZA NASCIMENTO recebeu o benefício de auxílio- doença
pelo Fundo de Previdência Social no período de 02/03/2017 (data do laudo médico pericial) até
31/07/2018, período este em que aguardava a implementação de sua aposentadoria, nos moldes do I
do §1º,§3ºe §8º do Art. 40 da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03, combinado com o § 1º e o
caput do artigo 29, e § 10 e caput art. 56 da Lei Municipal Previdenciária nº 1403, de 20/07/2005 .
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos
à data do laudo médico pericial de 02 de março de 2017.
Registre, publique e cumpra-se.

Substituir membro da Comissão Especial para conferir, receber,
certificar e acompanhar o contrato administrativo n° 105/PGM/
PMJP/2020 e Processo n° 1-5387/2020, cujo objeto é a contratação
de serviços continuados de recepção e disposição final dos resíduos
sólidos domiciliares e comerciais (pequenos geradores) coletados
na zona urbana, rural e distritos do Município de Ji-Paraná – RO.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA, Secretária Municipal de
Meio Ambiente, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas
através do Decreto nº 13.781/GAB/PM/JP/2021.
RESOLVE:
Art.1º Para fins de conferir, receber, certificar e acompanhar em caráter emergencial o contrato administrativo n° 105/PGM/PMJP/2020
e Processo n° 1-5387/2020, cujo objeto é a contratação de serviços
continuados de recepção e disposição final dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais (pequenos geradores) coletados na zona
urbana, rural e distritos do Município de Ji-Paraná – RO, fica nomeada
Comissão Especial.

Art.4ºA Comissão irá analisar o relatório mensal da contratada e
apresentar termo de acompanhamento e fiscalização para encaminhamento do processo.

Art.2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores da
Semeia, sob presidência do primeiro:

JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 13781/GAB/PM/JP/2021

I. Wellington Kruger Brittes Reis – Assessor Técnico/Engenheiro
Sanitarista e Ambiental
II. André Pereira de Oliveira – Assessor Técnico
III. Mario Leonardo Martin Rodriguez – Assistente de Patrimônio
IV. José Rocha Santiago – Assessor Especial Nível III
Art. 3º O objetivo da referida Comissão será de acompanhar periodicamente e em horários diversos o recebimento dos resíduos sólidos de
Ji-Paraná contratados, conferir os pesos, e demais normas contratuais
no Aterro Sanitário (MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS).
Art.4º A Comissão irá analisar o relatório mensal da contratada e
apresentar parecer para encaminhamento do processo.
Art. 5º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados
de relevância os serviços prestados pelos membros que integram a
presente Comissão Especial.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ji-Paraná, 14 de junho de 2021.

Ji-Paraná, RO, 07 de junho de 2021.

JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 13.781/GAB/PM/JP/2021

AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
Diretor-Presidente do FPS
Decreto Nº13776/GAB/PMJP/2021
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Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FPS

PORTARIA Nº 053/FPS/PMJP/2021
AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO, Diretor-Presidente, do Fundo de Previdência
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº 4-3469/2021 e de conformidade com o
que estabelece o §7º do Art. 40 da CF/88, combinado com os artigos 42 ao 48 da Lei
Municipal Previdenciária nº 1403, de 20/07/2005:
Art. 1º Concede o benefício de Pensão por morte ao senhor MANOEL FREIRE SOUZA,
brasileiro, nascido em 14/01/1942, portador do RG nº 7.495.761 SSP/SP e inscrito no CPF nº
657.080.168-68, na condição de cônjuge da ex-servidora (de cujus) MATILDES SANTOS
SOUZA, RG nº 231.641 SESDEC/RO e CPF nº 498.624.722-00, cadastro/matrícula nº 12857,
que exercia o cargo de Zeladora com carga horária de 40h- SEMED, aposentada desde
13/02/2017.
Art. 2º O Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná – FPS custeará o
benefício a contar da data do óbito do instituidor, ocorrido em 21 de fevereiro de 2021, e
efetivará a revisão dos proventos de pensão de acordo com o parágrafo 3º do artigo 42 da
Lei Municipal nº 1403/2005.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus
efeitos a 21 de fevereiro de 2021.
Registre, publique e cumpra-se.
Ji-Paraná, RO, 08 de junho de 2021.

Publicação:

AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
Diretor-Presidente do FPS
Decreto Nº13776/GAB/PMJP/2021

Período/local:
Av. Ji-Paraná, n. 615, bairro Urupá - CEP 76.900-261
Fone/Fax: (69) 3416-4057 – CNPJ: 21.407.711/0001-55
Site: www.jipaprev.ro.gov.br – e-mail: previdencia@jipaprev.ro.gov.br
1ª Via – Processo

2ª Via – Servidor

3ª Via – Publicações

4ª Via - Ente

PORTARIA Nº018/GAB/SEMEIA/2021
Altera membro da Comissão Especial para fiscalizar, conferir, receber, certificar e acompanhar o contrato administrativo n° 080/PGM/
PMJP/2020 e Processo n° 1-4713/2020, cujo objeto é a contratação
de Cooperativa de catadores de materiais recicláveis para serviços
essenciais continuados de coleta, transporte, triagem, processamento
e destinação final de materiais recicláveis e reutilizáveis no Município
de Ji-Paraná – RO.

ATO CONCESSOR DE PENSÃO POR MORTE

5ª Via - Arquivo

(COOCAMARJI), seu funcionamento, organização, uso de EPIs e
demais normas de saúde do trabalhador, assim como acompanhar a
prestação dos serviços nas ruas, nos Ecopontos e nos condomínios
conveniados na
coleta seletiva de materiais, e ainda a destinação do rejeito no local
indicado pela Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. Conferir os pesos,
certificar notas, e relatórios de pesagem. Atentando para as normas
estipuladas no Contrato.

Art. 5º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados
de relevância os serviços prestados pelos membros que integram a
presente Comissão Especial.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ji-Paraná, 14 de junho de 2021.

PORTARIA Nº 019/GAB/SEMEIA/2021
Altera membro da Comissão Especial para conferir, receber, certificar
e acompanhar o contrato administrativo nº 018/PGM/PMJP/2017
e Processo nº 1-1650/2016, cujo objeto é a prestação de serviços
públicos de coleta externa, transporte, tratamento e destinação final
de resíduos de serviços de saúde.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA, secretária municipal de meio
ambiente, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através
do Decreto nº 13781/GAB/PM/JP/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Para fins de conferir, receber, certificar e acompanhar o
contrato administrativo n° 018/PGM/PMJP/2017 e Processo n°
1-1650/2016, cujo objeto contratado é a prestação de serviços públicos
de coleta externa, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
de serviços de saúde, fica nomeada Comissão Especial.
Art.2º Esta Comissão doravante ficará com a seguinte Composição,
sob a Presidência do primeiro e substitui a comissão nomeada pela
portaria Nº 001/GAB/SEMEIA/2021:
I. Wellington Kruger Brittes Reis – Assessor Técnico/Engenheiro
Sanitarista e Ambiental
II. André Pereira de Oliveira – Assessor Técnico
III. Mario Leonardo Martin Rodriguez – Assistente de Patrimônio
IV. José Rocha Santiago – Assessor Especial Nível III
Art. 3º A comissão irá analisar o relatório mensal da contratada,
atestar os comprovantes e notas fiscais e apresentar parecer para
encaminhamento do processo.

JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA, Secretária Municipal de
Meio Ambiente, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas
através do Decreto nº 13781/GAB/PM/JP/2021.

Art. 4º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados
de relevância os serviços prestados pelos membros que integram a
presente Comissão Especial.

RESOLVE:

Art. 5º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.1º Para fins de fiscalizar, conferir, receber, certificar e acompanhar
o contrato administrativo n° 080/PGM/PMJP/2020 e Processo n°
1-4713/2020, cujo objeto é a contratação de Cooperativa de catadores de materiais recicláveis para serviços essenciais continuados
de coleta, transporte, triagem, processamento e destinação final de
materiais recicláveis e reutilizáveis no Município de Ji-Paraná – RO
fica nomeada Comissão Especial.
Art.2º Esta Comissão doravante ficará com a seguinte Composição,
sob a Presidência do primeiro e substitui a comissão nomeada pela
portaria Nº 008/GAB/SEMEIA/2021:

Ji-Paraná – RO, 14 de junho de 2021.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 13781/GAB/PM/JP/2021
PORTARIA Nº020/GAB/SEMEIA/2021

Wellington Kruger Brittes Reis – Assessor Técnico/Engenheiro
Ambiental
Mario Leonardo Martin Rodriguez – Assistente Administrativo
José Rocha Santiago – Gerente Administrativo
Andre Pereira de Oliveira – Biólogo

Altera membro da Comissão Especial em substituição da Portaria
nº 010/GAB/SEMEIA/2021 para conferir, receber, certificar e
acompanhar em caráter emergencial o contrato administrativo n°
023/PGM/PMJP/2021 e Processo n° 1-3194/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços públicos de coleta convencional (porta a porta)
e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da zona
urbana, e distritos do Município de Ji-Paraná até o aterro sanitário,
em caráter emergencial.

Art.3º O objetivo da referida Comissão será de acompanhar periodicamente e em horários diversos a triagem dos resíduos sólidos no Galpão
da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná

JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA, Secretária Municipal de
Meio Ambiente, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas
através do Decreto nº 13781/GAB/PM/JP/2021.
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RESOLVE:

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.1ºPara fins de conferir, receber, certificar e acompanhar em caráter emergencial o contrato administrativo n° 023/PGM/PMJP/2021
e Processo n° 1-3194/2021, cujo objeto é a prestação de serviços
públicos de coleta convencional (porta a porta) e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da zona urbana, e distritos do
Município de Ji-Paraná até o aterro sanitário, em caráter emergencial
fica nomeada Comissão Especial.
Art.2ºA Comissão será composta pelos seguintes servidores da
Semeia, sob presidência do primeiro:
Wellington Kruger Brittes Reis – Assessor Técnico/Engenheiro
Ambiental
André Pereira de Oliveira – Biólogo / Assessor Técnico
Mario Leonardo Martin Rodriguez – Assistente Administrativo
José Rocha Santiago – Gerente Administrativo.
Art.3ºA Comissão irá analisar o relatório mensal da contratada,
atestar os comprovantes e notas fiscais e apresentar parecer para
encaminhamento do processo.
Art. 5º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados
de relevância os serviços prestados pelos membros que integram a
presente Comissão Especial.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ji-Paraná, 14 de junho de 2021.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 13781/GAB/PM/JP/2021
PORTARIA Nº021/GAB/SEMEIA/2021
Altera servidor para atuar como GESTOR e FISCAL do contrato
administrativo n° 020/PGM/PMJP/2021 e Processo n° 1-8792/2020,
cujo objeto é a prestação de serviços de recursos hídricos e qualidade
de água e esgoto, para realização de estudo de autodepuração em
01(um) ponto do Igarapé Dois de Abril.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA, Secretária Municipal de
Meio Ambiente, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas
através do Decreto nº 13.781/GAB/PM/JP/2021.
RESOLVE:
Art.1º Nomear GESTOR e FISCAL do contrato administrativo n°
020/PGM/PMJP/2021 e Processo n° 1-8792/2020, de modo a assegurar a qualidade da execução do objeto contrato que é a cujo objeto
é a prestação de serviços de recursos hídricos e qualidade de água e
esgoto, para realização de estudo de autodepuração em 01(um) ponto
do Igarapé Dois de Abril, uma vez que a gestão e a fiscalização são
necessárias para controle, acompanhamento do cumprimento das
obrigações contratuais.
Art.2º Designar a servidora JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA,
fiscal ambiental, cadastro 12371 para atuar como GESTORA DO
CONTRATO, cuja função é gerenciar as relações firmadas com a
contratada, mediante coordenação da fiscalização da execução do
contrato, da avaliação da qualidade e dos resultados obtidos, bem
como de informações atualizadas que viabilizem a tomada de decisão
da Administração Municipal.
Art.3º Designar a servidora CARYNE FERREIRA RAMOS, Eng.
Ambiental e Sanitarista, Assessora Técnica da Semeia, cadastro
95.664 para atuar como FISCAL do contrato, cuja função é acompanhar in loco os serviços prestados, com o propósito de avaliar a
execução do objeto contratado e aferir a qualidade, quantidade,
tempo e modo da prestação do serviço, bem como a verificação
do cumprimento das obrigações ambientais, trabalhistas e sociais.
Art. 4º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados
de relevância os serviços prestados pelos servidores.

Ji-Paraná, 14 de junho de 2021.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 13.781/GAB/PM/JP/2021
PORTARIA Nº 022/GAB/SEMEIA/2021
Altera membro da comissão especial para conferir, receber, certificar
e acompanhar o contrato administrativo n° 020/PGM/PMJP/2021 e
Processo n° 1-8792/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de
recursos hídricos e qualidade de água e esgoto, para realização de
estudo de autodepuração em 01(um) ponto do Igarapé Dois de Abril.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA, Secretária Municipal de
Meio Ambiente, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas
através do Decreto nº 13.781/GAB/PM/JP/2021.
RESOLVE:
Art.1º Para fins de conferir, receber, certificar e acompanhar em caráter emergencial o contrato administrativo n° 020/PGM/PMJP/2020
e Processo n° 1-8792/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de
recursos hídricos e qualidade de água e esgoto, para realização de
estudo de autodepuração em 01(um) ponto do Igarapé Dois de Abril.
Art.2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores da
Semeia, sob presidência do primeiro:
I. Wellington Kruger Brittes Reis – Assessor Técnico/Engenheiro
Sanitarista e Ambiental
II. André Pereira de Oliveira – Assessor Técnico
III. Mario Leonardo Martin Rodriguez – Assistente de Patrimônio
IV. José Rocha Santiago – Assessor Especial Nível III
Art. 3º O objetivo da referida Comissão será de disponibilizar os
documentos necessários para a Contratada realizar o estudo, fiscalizar
e acompanhar a realização dos serviços.
Art.4º A Comissão irá analisar os documentos apresentados pela
Contratada e emitir parecer técnico ambiental referente ao estudo
de autodepuração, pontuando criteriosamente os cumprimentos e
descumprimentos relacionados ao contrato, concluindo de forma
objetiva a conformidade dos documentos apresentados
Art. 5º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados
de relevância os serviços prestados pelos membros que integram a
presente Comissão Especial.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ji-Paraná, 14 de junho de 2021.
JEANE MUNIZ RIOJA FERREIRA
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 13.781/GAB/PM/JP/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 002/2021/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-3484/2021/SEMUSA
O Município de Ji-Paraná, por meio da Comissão Permanente de
Licitação – CPL/PMJP/RO e de sua Presidente Interina, Decreto nº
15477/2021, torna público a abertura do CHAMAMENTO PÚBLICO. Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO com a finalidade de
credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação
de serviços de plantões médicos (Clínico Geral e Especialista)
e turno de trabalho, a serem prestados nas Unidades da Média e
Alta Complexidade e da Atenção Básica pertencentes à Secretaria
Municipal de Saúde de Ji-Paraná/RO. Data de Início do Recebi-

mento dos documentos de habilitação e propostas a partir de
14/06/2021, das 07hs30min às 13hs:30min na sede da Comissão
Permanente de Licitação - CPL. Data de Encerramento do Recebimento dos documentos de habilitação e proposta: 14/06/2022, às
13hs30min. Valor total estimado: R$ 12.415.710,72 (doze milhões,
quatrocentos e quinze mil, setecentos e dez reais e setenta e dois
centavos). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado
à Av. Ji-Paraná, 615; Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO. CEP: 76.900-261.
Fone: (69) 69-3421 9264 e no endereço previsto no Edital: O Ato
Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada, na sede da Comissão Permanente de
Licitação (CPL) de segunda a sexta-feira das 07h30m às 13h30m, ou
no endereço eletrônico: www.ji-parana.ro.gov.br.
Ji-Paraná, 11 de junho de 2021.
Adriana Bezerra Reis
Presidente/Pregoeira Interina
Decreto nº 15.477/2021
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 062/2021/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-8709/2020/SEMAD
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira
Oficial, Decreto nº 15.204/2021, torna público para conhecimento
dos interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal
n. 10.520/02, Decreto Federal n. 10.024/2019, Lei Municipal n.
9.753/05, Lei Federal n. 8.666/93, e suas alterações e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR VALOR POR ITEM, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para a futura e eventual
aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13kg
e 45 kg, mediante sistema de troca de botijões e botijões de gás
liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg e 45kg vazios, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
Valor total estimado: R$ 463.205,06 (quatrocentos e sessenta e
três mil, duzentos e cinco reais e seis centavos). Data de Abertura:
28/06/2021. Horário: 09hs30min (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br e
http://www.ji-parana.ro.gov.br local este, onde poderá ser lida e
retirada cópia completa do Edital.
Ji-Paraná/RO, 10 de junho de 2021.
Hevileny Mª C. de Lima Jardim
Pregoeira Oficial
Decreto nº 15.204/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PEDIDOS DE LICENÇA

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de JiParaná, em 08/06/2021, a Licença Municipal de Instalação, para a
atividade de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA

URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, PROPOSTA
PLATAFORMA + BRASIL 023349/2020.
ÁREA TOTAL DE 68.368,30 m² - EXTENSÃO DE 4.000,00 m.
ORDEM DE SERVIÇO Nº 128/2020

Ji-Paraná/RO, 08 de junho de 2021.

ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA

Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento
LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº
1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de JiParaná, em 08/06/2021, a Licença Municipal de Localização, para a
atividade de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA

URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS, PROPOSTA
PLATAFORMA + BRASIL 023349/2020.
ÁREA TOTAL DE 68.368,30 m² - EXTENSÃO DE 4.000,00 m.
ORDEM DE SERVIÇO Nº 128/2020

Ji-Paraná/RO, 08 de junho de 2021.
ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA

Prefeito Municipal
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