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decISãO dO pRefeItO

teRMO de paRalISaçãO teRMO de ReInIcIO de SeRvIçO

pROceSSO n. 1-8265/2015
InteReSSadO: SEMAD
aSSUntO: Contratação de empresa especializada em telecomunicação 
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Com base na manifestação exarada pela Procuradoria Geral do Município 
através do Parecer Jurídico n. 1036/PGM/2015, que não opôs óbice ao 
procedimento.
RatIfIcO a dISpenSa de lIcItaçãO, com fulcro no art. 24, inciso 
inciso IV, da Lei nº 8666/93,
adJUdIcO o objeto do presente processo em favor de telefOnIca 
BRaSIl S/a (vIvO S/a), no valor mensal de R$ 9.652,00 (nove mil, 
seiscentos e cinqüenta e dois reais), por 06 (seis) meses, totalizando o 
montante de R$ 57.912,00 (cinqüenta e sete mil, novecentos e doze reais). 
À SeMad, para as providências de praxe.

Ji-Paraná, 19 de junho de 2015.

JeSUaldO pIReS
Prefeito Municipal

teRMO de paRalISaçãO Nº 016/gaB/Seplan/2015

pedRO caBeça SOBRInHO, Secretário Municipal de Planejamento, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, dispõe:
                   
considerando a necessidade da execução dos serviços de Pavimentação de 
Ruas – Sena Madureira, conforme Processo Administrativo nº 7739/2014 
e Contrato nº 116/PGM/PMJP/2014 entre essa Prefeitura Municipal e a 
Empresa Engeron Construções e Serviços Ltda.; 

considerando o término da vigência do prazo do contrato n° 116/PGM/
PMJP/2014, em 26 de maio de 2015 e prazo de vigência do convênio 
firmado entre essa Prefeitura Municipal e o Ministério da Defesa em 27 
de maio de 2015;

considerando a necessidade de suspender de ofício temporariamente a execução 
dos serviços ora contratados a fim de resguardar o prazo contratual até que se obte-
nha resposta do Ministério da Defesa quanto à prorrogação de prazo do convênio, 
solicitado através do oficio de nº 055/SEMPLAN/DECONV/PM/JP/2015;
                             
DETERMINA
I – A Paralisação da obra de execução dos serviços de Pavimentação de 
Ruas – Sena Madureira, conforme Processo Administrativo nº 7739/2014 
e Contrato nº 116/PGM/PMJP/2014.
  cumpra-se,
Publique-se.

Ji-Paraná, 11 de maio de 2015

pedRO caBeça SOBRInHO
Secretário Municipal de Planejamento

Dec. nº 4276/GAB/PM/JP/2015

teRMO de ReInIcIO de  SeRvIçO Nº: 013/Seplan/2015

Determina a Empresa Engeron Construções e Serviços Ltda., a reiniciar 
a execução dos serviços de Pavimentação de Ruas.

pedRO caBeça SOBRInHO, Secretário Municipal de Planejamento 
de Ji-Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

considerando que o Ministério da Defesa atendeu a solicitação de dessa 
Prefeitura Municipal quanto à solicitação de prorrogação de prazo do 
convênio, através do oficio de nº 055/SEMPLAN/DECONV/PM/JP/2015, 
dilatando o prazo para 23 de novembro de 2015;            
considerando, assim, finda a razão que ensejou a paralisação ex officio da 
execução dos serviços de Pavimentação de Ruas – Sena Madureira, conforme 
Processo Administrativo nº 7739/2014 e Contrato nº 116/PGM/PMJP/2014 en-
tre essa Prefeitura Municipal e a Empresa Engeron Construções e Serviços Ltda.; 
                             
deteRMIna
I – O reinício da obra de execução dos serviços de Pavimentação de Ruas – 
Sena Madureira, conforme Processo Administrativo nº 7739/2014 e Contrato 
nº 116/PGM/PMJP/2014;
II – A Empresa engeron construções e Serviços ltda., deverá executar 
os serviços obedecendo rigorosamente às cláusulas contidas no Contrato e 
Processo Administrativo supracitados.
 cumpra-se,
 Publique-se.

Ji-Paraná, 1º de junho de 2015.

pedRO caBeça SOBRInHO
Secretário Municipal de Planejamento

Dec. nº 4276/GAB/PM/JP/2015
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