
DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
ANO X - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO  2058 Ji-Paraná (RO),  4 de  maio de 2015

Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

Diário Oficial
SUMÁRIO

decRetOS............................................PÁg. 01
ORdeM de SeRVIÇO..........................PÁg. 01
teRMO de PARALISAÇÃO.................PÁg. 01
PORtARIA.................................................PÁg. 01
AVISO de LIcItAÇÃO...........................PÁg. 01
extRAtOS de hOMOLOgAÇÃO.....PÁg. 02

decRetOS

ORdeM de SeRVIÇO

PORtARIA

teRMO de PARALISAÇÃO

decRetO N. 4615/gAB/PM/JP/2015
30 de ABRIL de 2015

Autoriza a renovação da cessão da servidora municipal Eleni Luciano 
Barbosa, ao Município de Presidente Médici-RO.

JeSUALdO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando Ofício n. 226/GAB/PMPM/RO/2015,

d e c R e t A:

Art. 1º Fica autorizada a renovação da cessão da servidora eleni Luciano 
Barbosa, Zeladora, matrícula nº 13085, do quadro efetivo do Município 
de Ji-Paraná, ao Município de Presidente Médici – Rondônia, até 31 de 
dezembro de 2015.

Art. 2º O ônus da presente cessão será suportado pelo Município de Pre-
sidente Médici – Rondônia.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de janeiro de 2015.

Palácio Urupá, aos 30 dias do mês de abril de 2015.

JeSUALdO PIReS
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

decRetO N. 4616/gAB/PM/JP/2015
30 de ABRIL de 2015

Declara a vacância do cargo público de Auxiliar de Serviços Diversos, e 
dá outras providências.

JeSUALdO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

considerando o teor do Memorando no 354/CGRHA/SEMAD, 

considerando o disposto no artigo 46, V, da Lei Municipal nº 1405, de 
22 de julho de 2005, e

considerando a concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência 
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, através da Portaria no 040/2015, 

d e c R e t A:

Art. 1º Fica declarado vago o cargo público a seguir descrito, em razão 
da concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência Social do 
Município:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 14 de outubro de 2014.

Palácio Urupá, aos 30 dias do mês de abril de 2015.

JeSUALdO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

decRetO N. 4617/gAB/PM/JP/2015
30 de ABRIL de 2015

Declara a vacância do cargo público de Professor Licenciatura Plena (P-II), 
e dá outras providências.

JeSUALdO PIReS, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 

Inativo(a) cadastro cargo Lotação Aposentadoria

Alzerina da 
Silva Freitas 11316

Auxiliar de 
Serviços 

Diversos – 
40h

SEMUSA Por Invalidez 
Permanente

atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

considerando o teor do Memorando no 414/CGRHA/SEMAD, 

considerando o disposto no artigo 46, V, da Lei Municipal nº 1405, de 
22 de julho de 2005, e

considerando a concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência 
Social – FPS, do Município de Ji-Paraná, através da Portaria no 041/2015, 

d e c R e t A:

Art. 1º Fica declarado vago o cargo público a seguir descrito, em razão da 
concessão de aposentadoria pelo Fundo de Previdência Social do Município:

 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 28 de outubro de 2014.

Palácio Urupá, aos 30 dias do mês de abril de 2015.

JeSUALdO PIReS 
Prefeito Municipal

Jair Marinho 
Secretário Municipal de Administração

Inativo(a) cadastro cargo Lotação Aposentadoria
Maria 
Imaculada 
Lemos 
Cirino

11592
Professor 

Licenciatura Plena 
(P-II) – 20h

SEMED Por Invalidez 
Permanente

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Irineu Antonio Dresch, 
executada pela empresa contratada F. S. RONdÔNIA - Me conforme 
Processo Administrativo nº 1-8176/2014 Contrato nº 102/PGM/PMJP/2014.

                           Publique-se

                           cumpra-se

Ji-Paraná – RO, 23 de abril de 2015

Pedro cabeça Sobrinho
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PM/JP/2015

teRMO de PARALISAÇÃO Nº 014/gAB/SePLAN/2015
                                                       
PedRO cABeÇA SOBRINhO, Secretário Municipal de Planejamen-
to, no uso de suas atribuições legais e:
                   
                            considerando a necessidade da execução dos serviços 
de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professor Irineu Antonio Dresch, conforme Processo Administrativo nº 
1-8176/2014 e Contrato nº 102/PGM/PMJP/2014; 

considerando o término da vigência do prazo do contrato n° 102/PGM/
PMJP/2014, em 19 de maio de 2015.

considerando a necessidade de suspender de ofício temporariamente a 
execução dos serviços ora contratados, para resguardar os prazos contra-
tuais, objeto do Contrato nº 102/PGM/PMJP/2014, referente à execução 
dos serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Irineu Antonio Dresch, conforme Processo Admi-
nistrativo nº 1-8176/2014, até que se promovam as adequações do projeto 
referente à troca de serviços.                                             
                             
                           deteRMINA

                           I – A Paralisação da obra de Reforma e Ampliação da 

AVISO de LIcItAÇÃO

AVISO de LIcItAÇÃO
cONcORRÊNcIA PÚBLIcA N. 002/cPL/PMJP/RO/15

PROceSSO AdMINIStRAtIVO N. 2953/2015/SeMetUR
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna Público que está autorizada a Licitação na modalidade 
cONcORRÊNcIA PÚBLIcA, tipo MeNOR PReÇO gLOBAL. 

PORtARIA Nº 013/gAB/SePLAN/2015

Nomeia servidor público para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços 
de execução da obra de para realizar adequação e acessibilidade do 
imóvel destinado ao funcionamento  do serviço de Proteção Social  ao 
Adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
(LA) e da Prestação de Serviços à comunidade (PSc),” Processo nº 
1-1494/2015

PedRO cABeÇA SOBRINhO, Secretário Municipal de Planejamento,  
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

ReSOLVe:

                                ART. 1º – Fica nomeado o Engenheiro Civil  dURVAL 
BARtOLOMeU tRIgUeIRO MeNdeS JÚNIOR para acompanhar, 
fiscalizar e receber os serviços de engenharia  e o servidor edSON 
ceSARIO de LIMA para acompanhar, fiscalizar e receber os serviços 
de engenharia elétrica  pertinente à  execução da obra da Empresa  para 
realizar adequação e acessibilidade do imóvel destinado ao funcionamento 
do serviço de Proteção Social  ao Adolescente em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade (LA) e da Prestação de Serviços à Comuni-
dade (PSC), tendo como objeto do presente  instrumento  celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e a empresa cONStROJIPA cONS-
tRUÇÕeS LtdA – ePP. em decorrência do  Processo Administrativo nº 
1-1494/2015 e contrato nº 026/PGM/PMJP/2015.

ART. 2º - O servidor nomeado deverá acompanhar a execução da referida 
obra, apresentar planilhas, certificar notas, emitir pareceres e comunicar, a 
qualquer tempo, o secretário municipal de planejamento as situações que 
reclamarem medidas urgentes.

ART 3º - As funções exercidas pelo servidor ora nomeado, são consideradas 
de interesse público, não gerando ônus para o Município.

ART. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Ji-Paraná – RO, 08 de abril de 2015. 

Pedro cabeça Sobrinho
Secretário Mun. de Planejamento 

Dec. nº4276/GAB/PMJP/2015

ORdeM de SeRVIÇO Nº 007/gAB/SePLAN/2015

           Determina à Empresa  cONStROJIPA CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA - EPP , a execução da obra  “para realizar adequação e acessibili-
dade do imóvel destinado ao funcionamento do serviço de Proteção Social 
ao Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa  de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)”.

PedRO cABeÇA SOBRINhO, Secretário Municipal de Planejamento 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando que a cONStROJIPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
– EPP, foi consagrada vencedora do certame licitatório na modalidade 
Tomada de Preços nº 002/15/CPL/PMJP/RO do tipo menor preço global, 
referente o processo administrativo nº 1-1494/2015 (SEMAS/SEMPLAN).

DETERMINA:
                               I – O início da execução dos serviços  “para realizar 
adequação e acessibilidade do imóvel destinado ao funcionamento do 
serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa  de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços 
à Comunidade (PSC)”  Contrato nº 026/PGM/PMJP/2015;

II – A empresa deverá executar os serviços obedecendo rigorosamente, 
as cláusulas contidas no contrato e processo administrativo supracitados.

 Ji-Paraná – RO, 08 de Abril de 2015.  

Pedro cabeça Sobrinho
Secretário Mun. de Planejamento Interino

Dec. nº  4276/GAB/PMJP/2015
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extRAtOS de hOMOLOgAÇÃO

PRegÃO eLetRÔNIcO nº 0007/cPL/PMJP/2015 (SRP) 

Processo: 677/2015, SEMOSP. Objeto: Aquisição de 05 (cinco) motonive-
ladoras, pertencentes à Prefeitura de Ji-Paraná, conforme descrito no Projeto 
Básico do referido processo. hOMOLOgO a adjudicação referente ao 
processo supra, em favor da seguinte empresa: SANTAFE COMERCIAL E 
SERVICOS LTDA ME. Valor total Homologado: R$ 1.564.999,95 (um mi-
lhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais 
e noventa e cinco centavos). Data de Homologação: 02.04.2015. O Termo 
de Homologação está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0043/cPL/PMJP/2015 (SRP) 

Processo: 2942/2015, SEMED. Objeto: Aquisição de camisetas, pertencentes 
à Prefeitura de Ji-Paraná, conforme descrito no Projeto Básico do referido 
processo. hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em 
favor da seguinte empresa: Rei do Pano Eireli EPP. Valor total Homolo-
gado: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Data de Homologação: 
13.04.2015. O Termo de Homologação está disponível na íntegra no site: 
www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0046/cPL/PMJP/2015 

Processo: 2980/2015, SEMED. Objeto: Aquisição de Material Gráfico, 
conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. hOMOLOgO 
a adjudicação referente ao processo supra, em favor da seguinte empresa: 
GRAFICA EPA EIRELI ME; LHC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. 
Valor total Homologado: R$ 5.565,50 (cinco mil, quinhentos e sessenta e 
cinco reais e cinqüenta centavos). Data de Homologação: 14.04.2015. O 
Termo de Homologação está disponível na íntegra no site: www.compras-
net.gov.br.

PRegÃO eLetRONIcO nº 0045/cPL/PMJP/2015 

Processo: 1085/2015, SEMUSA. Objeto: Aquisição de Material de Consumo 
(medicamentos), conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. 
hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da 
seguinte empresa: KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA; 

MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME. Valor total Ho-
mologado: R$ 82.203,00 (oitenta e dois mil, duzentos e três reais). Data 
de Homologação: 14.04.2015. O Termo de Homologação está disponível 
na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO eLetRONIcO nº 0041/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 2199/2015, SEMOSP. Objeto: Aquisição de material de consu-
mo (pneus, câmaras e protetores), conforme descrito no Projeto Básico do 
referido processo. hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo 
supra, em favor da seguinte empresa: MULTILUB COMERCIO DE LU-
BRIFICANTES LTDA; FOX PNEUS LTDA; CANTU COMERCIO DE 
PNEUMATICOS LTDA; L D DE ANDRADE EIRELI EPP; GRANSHOP 
LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA EPP; AUTOLUK COMERCIO DE 
PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP; E CAETANO DA SILVA AUTO-
PECAS EPP; RODAO PNEUS LTDA EPP; KM PNEUS LTDA ME. Valor 
total Homologado: R$ 728.295,61 (setecentos e vinte e oito mil, duzentos 
e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). Data de Homologação: 
15.04.2015. O Termo de Homologação está disponível na íntegra no site: 
www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0044/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 2982/2015, SEMOSP. Objeto: Aquisição de material de consumo 
(uniformes), conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. hO-
MOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da seguinte 
empresa: REI DO PANO EIRELI EPP; SC BRINDES LTDA EPP. Valor 
total Homologado: R$ 44.613,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e treze 
reais e cinqüenta centavos). Data de Homologação: 16.04.2015. O Termo 
de Homologação está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0052/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 57/2015, SEMED. Objeto: Aquisição de Gás liquefeito de Petróleo 
(GLT), conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. hOMO-
LOgO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da seguinte 
empresa: JIPAGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. Valor total 
Homologado: R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). Data 
de Homologação: 16.04.2015. O Termo de Homologação está disponível 
na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO eLetRÔNIcO nº 0040/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 2290/2015, SEMOSP. Objeto: Aquisição de pranchas e quadrados 
de madeiras, conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. 
hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da 
seguinte empresa: GEOMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI ME; PEREIRA & SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS LTDA. Valor total Homologado: R$ 906.815,80 (novecentos e 
seis mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos). Data de Homologação: 
23.04.2015. O Termo de Homologação está disponível na íntegra no site: 
www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO eLetRÔNIcO nº 0047/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 2949/2015, SEMED. Objeto: Aquisição de brinquedos, materiais 
pedagógicos e playgrounds, conforme descrito no Projeto Básico do referido 
processo. hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em 
favor da seguinte empresa: ADEMIR BORGES FILHO ME; COMERCIAL 
BELC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP; GG COMERCIO DE 
LIVROS E PAPEIS LTDA ME; G8 ARMARINHOS LTDA EPP; AGNUS 
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP; MUNDI 
TOYS LTDA EPP; BRASIDAS EIRELI ME; COMERCIAL SUL CUL-
TURAL DE LIVROS LTDA ME; DIRCEU LONGO & CIA LTDA EPP. 
Valor total Homologado: R$ 836.876,75 (oitocentos e setenta e seis reais e 
setenta e cinco centavos). Data de Homologação: 23.04.2015. O Termo de 
Homologação está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0049/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 3167/2015, SEMAD. Objeto: Confecção de impressos, conforme 
descrito no Projeto Básico do referido processo. hOMOLOgO a adjudica-

ção referente ao processo supra, em favor da seguinte empresa: S.L. CES-
CONETTO ME. Valor total Homologado: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 
reais). Data de Homologação: 23.04.2015. O Termo de Homologação está 
disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO eLetRÔNIcO nº 0048/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 1061/2015, SEMED. Objeto: Aquisição de Material Permanente 
(eletrodomésticos e eletrônicos), conforme descrito no Projeto Básico do 
referido processo. hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo 
supra, em favor da seguinte empresa: MARELI IMP. E EXP. EIRELI EPP, 
J.R. ASSESSORIA & COMERCIO LTDA ME; ECOPLUS ARCONDICIO-
NADOS LTDA ME. Valor total Homologado: R$ 254.506,98 (duzentos e 
cinqüenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos). 
Data de Homologação: 23.04.2015. O Termo de Homologação está dispo-
nível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO eLetRÔNIcO nº 0056/cPL/PMJP/2015 

Processo: 3792/2015, SEMUSA. Objeto: Aquisição de Material Permanente 
(autoclave), conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. 
hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da 
seguinte empresa: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS CIENTIFICO. Valor total Homologado: R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). Data de Homologação: 24.04.2015. O Termo de Homologação 
está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0025/cPL/PMJP/2015 

Processo: 1902/2015, SEMED. Objeto: Aquisição de materiais de con-
sumo para a execução de pequenos reparos, manutenção, conservação e 
melhoria das condições físicas nas Unidades Escolares e SEMED, confor-
me descrito no Projeto Básico do referido processo. hOMOLOgO a 
adjudicação referente ao processo supra, em favor da seguinte empresa: 
COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA; DISTRIBUIDORA 
RECOR LTDA EPP. Valor total Homologado: R$ 16.649,10 (dezesseis 
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos). Data de Ho-
mologação: 24.04.2015. O Termo de Homologação está disponível na 
íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO eLetRÔNIcO nº 0054/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 3173/2015, SEMETUR. Objeto: Aquisição de tintas e materiais para 
pintura, conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. hOMOLO-
gO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da seguinte empresa: 
J C DISTRIBUIDORA LTDA; COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO 
LTDA ME; R. P. M. COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA ME;. 
Valor total Homologado: R$ 181.011,50 (cento e oitenta e um mil e onze 
reais e cinqüenta centavos). Data de Homologação: 28.04.2015. O Termo 
de Homologação está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0062/cPL/PMJP/2015 (SRP)

Processo: 3178/2015, SEMETUR. Objeto: Registro de Preço para futura 
e eventual contratação de serviços de arbitragem, conforme descrito 
no Projeto Básico do referido processo. hOMOLOgO a adjudicação 
referente ao processo supra, em favor da seguinte empresa: ARJARB 
ASSOCIAÇÃO JIPARANAENSE DE ÁRBITROS; LAJP LIGA DE 
ÁRBITROS DE JIPARANÁ. Valor total Homologado: R$ 167.320,00 
(cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte reais). Data de Homolo-
gação: 30.04.2015. O Termo de Homologação está disponível na íntegra 
no site: www.comprasnet.gov.br.

PRegÃO PReSeNcIAL nº 0058/cPL/PMJP/2015 

Processo: 16266/2014, SEMUSA. Objeto: Aquisição de material de 
consumo, conforme descrito no Projeto Básico do referido processo. 
hOMOLOgO a adjudicação referente ao processo supra, em favor da 
seguinte empresa: A. P. COSTA EPP. Valor total Homologado: R$ 6.085,12 
(seis mil e oitenta e cinco reais e doze centavos). Data de Homologação: 
30.04.2015. O Termo de Homologação está disponível na íntegra no site: 
www.comprasnet.gov.br.

Fonte dos Recursos: Próprio e convênio. convênio: 443/dePcN/2013. 
Objeto: contratação de empresa para revitalização do Parque ecoló-
gico de Ji-Paraná. O procedimento licitatório será processado e julgado 
em conformidade com o respectivo Edital, Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações. Valor estimado: R$ 2.085.000,00 (dois milhões e oitenta e 
cinco mil reais). Data de Abertura: 03 de junho de 2015. Horário: 08:00 
horas. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado à Av. 
02 de Abril, nº 1701 Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO. CEP: 76.900-149. 
Fone/Fax: (0xx) 69-3416-4029. Edital: O Ato Convocatório e todos os 
elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação e, sua aquisição poderá ser efetuada de 
segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas, mediante apresentação do 
comprovante de pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), não 
reembolsáveis, efetuado em favor da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, sendo que maio-
res informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra citado. 
Prazo de Aquisição: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos, até 48 
(quarenta e oito) horas úteis, antes da data marcada para o recebimento 
e abertura da Documentação e Proposta.

Ji-Paraná, 30 de abril de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente 

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13
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