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pORtaRIa
pORtaRIa Nº 042/gaB/SeplaN/2016

Nomeia servidor público em substituição a outros em virtude de eventual 
ausência de membros em comissão, para acompanhar, fiscalizar e receber 
serviços e materiais, destinados a atender a Secretaria Municipal de Pla-
nejamento. 

pedRO CaBeça SOBRINHO, Secretário Municipal de Planejamento, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

ReSOlVe:
ART. 1º – Nomear servidora LAURENN DE LIMA HOLANDA para substi-
tuir eventualmente, membros de comissão nomeados que se fizerem ausentes 
por motivos de férias e outros, inclusive os presidentes respectivos, para 
acompanhar, fiscalizar e receber, serviços e materiais destinados a atender 
a Secretaria Municipal de Planejamento, nos processos administrativos que 
se fizerem necessários; 

ART 2º - As funções exercidas pela servidora, ora nomeada, são 
consideradas de interesse público, não gerando ônus para o Município;

ART 3º - Permanecem inalteradas as demais cláusulas das Portarias em 
vigor de cada processo.

Cumpra-se,

Publique-se.
 
 

Ji-Paraná, 14 de setembro de 2016.    

 
pedRO CaBeça SOBRINHO

Secretário Municipal de Planejamento 
Dec. nº 4276/GAB/PMJP/2015

teRMO de paRalISaçãO Nº 013/gaB/SeplaN/2016
                      
                                 
pedRO CaBeça SOBRINHO, Secretário Municipal de planeja-
mento, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, resolve:
                   
Considerando a solicitação da empresa sobre a necessidade de paralisação 
da execução dos serviços de Ampliação do Centro de Parto Normal, Processo 
Administrativo nº 1-14712/2014 e Contrato nº 004/PGM/PMJP/2015, em 
razão de superveniência de fato excepcional, estranho à vontade das partes 
contratantes, qual seja, vandalismo no local da obra com janelas e portas 
danificadas e furtadas;

Considerando o término da vigência do prazo do contrato n° 004/PGM/
PMJP/2015, em 13 de setembro de 2016;

                           deteRMINa

                           I – a paRalISaçãO da obra de Ampliação do Centro 
de Parto Normal, executada pela empresa contratada C.R.V. CONStRU-
tORa ltda – Me., conforme Processo Administrativo nº 1-14712/2014 
e Contrato nº 004/PGM/PMJP/2015, até que os itens (materiais) danificados 
sejam repostos e se promovam os ajustes necessários da obra para sua 
continuidade.

                           publique-se.
                           Cumpra-se.

Ji-Paraná, 29 de agosto de 2016.

pedRO CaBeça SOBRINHO
Secretário Municipal de Planejamento 

Dec. nº 4276/GAB/PM/JP/2015

teRMO de paRalISaçãO
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