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DECISÕES DO PREFEITO

PEDIDO DE LICENÇAPROCESSO 1-2231/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de aditivo de valor ao 
Contrato n. 052/PGM/PMJP/2017, celebrado com a empresa SAN-
TOS & CARVALHO LTDA - ME, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa para reforma de Unidade de Atenção Especializada em 
Saúde (geriatria e ambulatórios do Hospital Municipal). 

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta aos 
autos o Parecer Jurídico n. 595/PGM/PMJP/2018, concluindo pela 
possibilidade jurídica do pedido.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo favo-
rável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos, autorizo o aditivo de valor ao 
Contrato n. 052/PGM/PMJP/2017 no importe de R$ 31.373,42 
(trinta e um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), desde que juntada aos autos certidão negativa de re-
gularidade do FGTS e apólice atualizada, mantendo-se as demais 

condições pactuadas inalteradas.

À SEMFAZ para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 07 de maio de 2018.

MARCITO APARECIDO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-9619/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de aditivo de valor 
e supressão de serviços ao Contrato n. 083/PGM/PMJP/2017, 

celebrado com a empresa E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa para execução de obra de acessibilidade em prédios e vias 
públicas de Ji-Paraná (SEMUSA e UBS). 

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta aos 
autos o Parecer Jurídico n. 594/PGM/PMJP/2018, concluindo pela 
possibilidade jurídica do pedido.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo fa-
vorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município pelos 
seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo os acréscimos e 
supressões de serviços ao Contrato supramencionado, conforme 
planilha juntada às fls. 721, bem como autorizo o empenho no 
valor de R$ 21.748,74 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e quatro centavos) que será devido à contratada, 

em razão da alteração contratual acima mencionada, mantendo-se 
as demais condições pactuadas inalteradas.

À SEMFAZ para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 09 de maio de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento

LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO 

        A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, 
nº 1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público 
que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ji-Paraná, em 10/05/2018, a da Licença Municipal de Instalação, 
para a atividade CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
Cv. 861305/PCN/2017 a se localizar na Rotatória entre Av. Venezuela 
c/ Av. Honduras c/ Av. Uruguai Bairro Jardim das Seringueiras em 
de Ji-Paraná/RO.

Ji-Paraná/RO, 10 de maio de 2018.

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal


