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DECISÕES DO PREFEITO

PROCESSO Nº 1-9337/2012 Vol XIII
INTERESSADA: SEMED
ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Trans-
porte Escolar.
Trata-se de solicitação de aditivo de serviços ao Contrato n. 209/PGM/PMJP/2012.
 
Instada-se a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município junta aos 
autos o Parecer Jurídico n. 209/PGM/2012 favorável ao pleito. 

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO o Aditivo de Serviços ao Contrato nº 209/PGM/2012, celebrado 
entre o Município de Ji-Paraná e Águia Empresa de Transporte e Turismo 
Ltda-ME, equivalente à 79,60 km no total da quilometragem contratada 
que corresponde ao valor de R$ 107.316,72 (cento e sete mil, trezentos e 
dezesseis reais e setenta e dois centavos), passando para o montante de  R$ 
7.032.461,58 (sete milhões, trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um 
reais e cinqüenta e oito centavos). 

À PGM, para confecção do Competente Termo, tendo em vista constar a 
Declaração do Ordenador de Despesa às fl s. 4286.

Ji-Paraná, 19 de março de 2015.
 

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-647/2015
INTERESSADO: SEMEIA
ASSUNTO: CIMCERO    
À Secretaria Municipal de Administração 
Sr. Jair Eugênio Marinho

Senhor Secretário,

Com base no Parecer Jurídico n. 039/PGM/PMJP/2015, e a solicitação 
da Secretária Municipal de Meio Ambiente, AUTORIZO a emissão de 
empenho em favor do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, 
no montante de R$ 23.940,00 (vinte e três mil, novecentos e quarenta 
reais), visando dar suporte as despesas com repasse mensal no valor de R$ 
1.995,00 (mil novecentos e noventa e cinco reais).

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-12434/2014 Vol. I e II
INTERESSADA: SEMOSP
ASSUNTO: Locação  
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato n. 134/PGM/
PMJP/2014, cujo objeto consiste na contratação de empresa para realizar 
adequação e acessibilidade do imóvel destinado ao funcionamento do Centro 
de Referência de Assistência Social – CRAS – Roda Muinho. 
 
Instada-se a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município manifesta-se 
favoravelmente ao pleito através do Parecer Jurídico n. 192/PGM/PMJP/2015. 

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AU-
TORIZO a prorrogação de prazo ao Contrato nº 134/PGM/PMJP/2014, 
celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa GEOMETRIA EN-
GENHARIA EMPREENDIMENTOS CONST. LTDA – EPP, por mais 30 
(trinta) dias, a contar do dia 25 de fevereiro de 2015.

À PGM, para confecção do Competente Termo.

Ji-Paraná, 23 de fevereiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-18006/2013
INTERESSADA: SEMOSP
ASSUNTO: Locação  
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 013/
PGM/PMJP/2014.

 Instada-se a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município manifesta-se 
favorável ao pleito através do Parecer Jurídico n. 194/PGM/PMJP/2015. 

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AU-
TORIZO a prorrogação de prazo ao e valor ao Contrato nº 013/PGM/
PMJP/2014, celebrado entre o Município de Ji-Paraná e a empresa F. S. 
RONDÔNIA LTDA - ME.

À PGM, para confecção do Competente Termo.

Ji-Paraná, 23 de fevereiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-2072/2015
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
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 conce-
didas ao servidor Mário Leonardo Martin Rodriguez, de acordo com os 
termos constantes dos presentes autos.
Estando os autos instruídos com as devidas documentações, e não tendo 
havido transgressão as leis que regem a matéria, conforme o Parecer n. 616/
CGM/2015, juntado às fl s. 32, APROVO a presente prestação de contas.
Arquive-se.

Ji-Paraná, 16 de março de 2015.

JOSÉ ANTÔNIO CISCONETTI
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 0007/GAB/PM/JP/2013

PROCESSO Nº 1-3425/2015
INTERESSADA: SEMED
ASSUNTO: Aquisição de material gráfi co      
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 298/PGM/2015, proferido pela 
Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 034/CPL/PMJP/2015, nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
ADJUDICO o objeto da licitação em favor das empresas:
GRÁFICA EPA EIRELI - ME, que se sagrou vencedora dos itens 01 e 
02 do anexo I, no valor total de R$ 472,80 (quatrocentos e setenta e dois 
reais e oitenta centavos);
L.H.C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, que se sagrou vence-
dora dos itens 03 a 12 do anexo I, no valor total de R$ 1.120,00 (um mil, 
cento e vinte reais).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 17 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-50/2015
INTERESSADA: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de medicação – Decisão Judicial     
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 254/PGM/2015, proferido pela 
Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para decidir:
 
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 029/CPL/PMJP/2015, nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa FARMÁCIA DI-
NÂMICA LTDA, que se sagrou vencedora no valor total de R$ 7.944,00 
(sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais). 
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 18 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1899/2015
INTERESSADA: SEMAS
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo     
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 269/PGM/2015, proferido pela 
Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 033/CPL/PMJP/2015, nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.
ADJUDICO o objeto da licitação em favor das empresas:
DISTRIBUIDORA RECOR LTDA - EPP, que se sagrou vencedora de 
todos os itens do anexo I, no valor total de R$ 3.162,00 (três mil, cento e 
sessenta e dois reais);
HILGERT & CIA LTDA, que sagrou-se vencedora de todos os itens do 
anexo II, no valor total de R$ 4.659,10 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta 
e nove reais e dez centavos).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 18 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-17314/2014
INTERESSADA: SEMUSA
ASSUNTO: Contratação de empresa para serviços de confecção de totem 
e placa de identifi cação     
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 259/PGM/2015, proferido pela 
Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 028/CPL/PMJP/2015, nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa L. H. C. COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA - ME, que se sagrou vencedora no valor total 
de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinqüenta reais).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 18 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-8141/2014
INTERESSADA: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo – Decisão Judicial      
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 310/PGM/2015, proferido pela 
Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 030/CPL/PMJP/2015, nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa FARMÁCIA 
DINÂMICA LTDA, que se sagrou vencedora no valor total de R$ 862,80 
(oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-12969/2013
INTERESSADA: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo – Decisão Judicial      
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 290/PGM/2015, proferido pela 
Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para decidir:
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 032/CPL/PMJP/2015, nos termos 
do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa SOCIBRA DIS-
TRIBUIDORA LTDA, que se sagrou vencedora no valor total de R$ 
1.269,00 (um mil, duzentos e sessenta e nove reais).
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal
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PROCESSO Nº 1-1494/2015
INTERESSADA: SEMAS
ASSUNTO: Contratação de empresa para realizar adequação e acessi-
bilidade no imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Proteção 
Social ao Adolescente  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho, na íntegra, os argumentos expendidos pela Procuradoria Geral do 
Município, através do Parecer Jurídico nº 292/PGM/PMJP/2015, o qual 
adoto como razões para decidir, referente à Tomada de Preços nº 002/15/
CPL/PMJP/RO, cujo objeto consiste na contratação de empresa para rea-
lizar adequação e acessibilidade no imóvel destinado ao funcionamento do 
Serviço de Proteção Social ao Adolescente, conforme descrito no Termo 
de Referência constante dos autos, a fi m de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.
HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no artigo 43, VI, da 
Lei nº 8.666/93.

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da proposta apresentada pela 
empresa CONSTROJIPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, no valor 
global de R$ 132.823,61 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e 
três reais e sessenta e um centavos).
À SEMAD para empenho.
Publique-se.

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1494/2015
INTERESSADA: SEMAS
ASSUNTO: Contratação de empresa para realizar adequação e acessi-
bilidade no imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Proteção 
Social ao Adolescente  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho, na íntegra, os argumentos expendidos pela Procuradoria Geral do 
Município, através do Parecer Jurídico nº 292/PGM/PMJP/2015, o qual 
adoto como razões para decidir, referente à Tomada de Preços nº 002/15/
CPL/PMJP/RO, cujo objeto consiste na contratação de empresa para rea-
lizar adequação e acessibilidade no imóvel destinado ao funcionamento do 
Serviço de Proteção Social ao Adolescente, conforme descrito no Termo 
de Referência constante dos autos, a fi m de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.
HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no artigo 43, VI, da 
Lei nº 8.666/93.

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da proposta apresentada pela 
empresa CONSTROJIPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, no valor 
global de R$ 132.823,61 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e 
três reais e sessenta e um centavos).
À SEMAD para empenho.
Publique-se.

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1495/2015
INTERESSADA: SEMED
ASSUNTO: Contratação de empresa para reforma do Centro Municipal de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Mario David Andreazza  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho, na íntegra, os argumentos expendidos pela Procuradoria Geral do 

Município, através do Parecer Jurídico nº 293/PGM/PMJP/2015, o qual 
adoto como razões para decidir, referente à Tomada de Preços nº 003/15/
CPL/PMJP/RO, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
reforma do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Mario David Andreazza, conforme descrito no Termo de Referência cons-
tante dos autos, a fi m de atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação.
HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no artigo 43, VI, da 
Lei nº 8.666/93.

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da proposta apresentada pela 
empresa GEOMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
- EPP, no valor global de R$ 295.894,70 (duzentos e noventa e cinco mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).
À SEMAD para empenho.
Publique-se.

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-17667/2014
INTERESSADA: Severina da Silva Nunes
ASSUNTO: Prorrogação de Licença Maternidade
À Secretaria Municipal de Administração
Sr. Jair Marinho

Senhor Secretário,
Trata-se de solicitação de prorrogação de licença maternidade pleiteado 
pela servidora Severina da Silva Nunes.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município emite o Parecer 
Jurídico n. 17/PGM/2015, manifestando-se favorável ao pleito.  
Ante ao exposto, AUTORIZO à prorrogação de licença a maternidade 
conforme requerido pela servidora.
À SEMAD para as providências de estilo.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 20 de março de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal


