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PROCESSO N. 1-9337/2012 Vol II e III
INTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Trans-
porte escolar para o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal 
e parte Estadual.
De acordo com o Parecer Jurídico nº 143/PGM/2014, às fl s. 2853/2855, 
CONCEDO o realinhamento de preços de que tratam os presentes autos, 
passando o valor do km. Rodado de R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito 
centavos) para R$ 6,03 (seis reais e três centavos).
À SEMAD para as providências cabíveis.
  Após à PGM para elaboração do competente termo 
de realinhamento de preços.

Ji-Paraná, 06 de fevereiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal 

PROCESSO N. 1-12638/2013
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de Equipamentos de Segurança
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dr. Jackson Junior de Souza
Senhor Presidente,
Considerando a solicitação feita pela CPL, AUTORIZO que se adote o 
procedimento licitatório na modalidade de Pregão na forma presencial, em 
conformidade com as legislações vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 06 de fevereiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-18972/2013
INTERESSADA: SEMED 
ASSUNTO: Diárias  
À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta
Senhor Secretário,
A presente manifestação refere-se à prestação de contas de Diárias, concedi-
das à servidora Leiva Custodio Pereira, de acordo com os termos constantes 
dos presentes autos.
 Às fl s. 41, a CGM emitiu parecer apontando pendências na prestação de 
contas a serem sanadas.
 Tendo sido sanada as pendências pela servidora benefi ciária, conforme se 
comprova nos autos, APROVO a presente prestação de contas.
Arquive-se.

Ji-Paraná, 06 de fevereiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1725-2014
INTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: Empenho Estimativo em favor do Detran/RO
À Secretaria Municipal de Administração
Sr. Jair Eugênio Marinho
  Senhor Secretário,
Tratam os presentes autos, de solicitação de empenho estimativo para 
fazer face às despesas destinadas ao pagamento de taxas e licenciamentos 
emitidos pelo DETRAN, conforme Projeto Básico juntado às fl s. 04/06, da 
Secretaria Municipal de Educação.
Acolho, na íntegra, o Parecer Jurídico nº 099/PGM/2014, o qual adoto 
como razões de decidir.

AUTORIZO a emissão do empenho estimativo, no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), nos termos solicitados.

Ji-Paraná, 07 de fevereiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1233/2014
INTERESSADA: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo (medicamentos)
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

              Acolho na íntegra, o parecer jurídico nº 124/PGM/14, 
homologado o termo de dispensa nº 002/CPL/SEMUSA/PMJP/2014, nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, que tem como objeto a 
aquisição de medicamentos, conforme descrito no Projeto Básico e Anexos 
às fl s. 19 a 21, a fi m de atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde.

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da proposta apresentada pela 
empresa Pancadinha Ltda-ME, no valor total de R$ 472,00 (quatrocentos 
e setenta e dois reais).

Publique-se.

À SEMAD, para empenho.

Ji-Paraná, 07 de fevereiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-18151/2013
INTERESSADA: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo (fraldas geriátricas)
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o parecer jurídico nº 122/PGM/14, HOMOLOGANDO 
o Termo de Dispensa nº 004/CPL/SEMUSA/PMJP/2014, nos termos do 
artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, que tem como objeto a Aquisição de 
material de consumo (fraldas geriátricas), conforme descrito no Projeto 
Básico e Anexos às fl s. 25 a 27, a fi m de atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde.
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da proposta apresentada pela 
empresa Pancadinha Ltda-ME, no valor total de R$ 404,60 (quatrocentos 
e quatro reais e sessenta centavos).
Publique-se.
À SEMAD, para empenho.

Ji-Paraná, 07 de fevereiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal
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