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DECISÕES DO PREFITO

PORTARIA

PROCESSO N. 1-9977/2013
INTERESSADO: SEMAD
ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de passagens 
terrestres 
 
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato n. 168/PGM/
PMJP/2013, celebrado com a empresa AUCATUR AGÊNCIA UNIÃO 
CASCAVEL LTDA, cujo objeto consiste na contratação de empresa obje-
tivando a aquisição de passagens terrestres por estimativa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município concluí ao 
fi nal do Parecer Jurídico n. 1569/PGM/PMJP/2015, pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo ao Contrato n. 168/PGM/PMJP/2013, por 
mais 12 (doze) meses, a contar do dia 19/10/2015. 

À PGM, para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná,16 de outubro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-12010/2013
INTERESSADO: SEMAD
ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de forne-
cimento de encomendas Express
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato n. 166/PGM/
PMJP/2013, celebrado com a empresa AUCATUR AGÊNCIA UNIÃO 
CASCAVEL LTDA, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
prestação de serviços de fornecimento de encomendas Express.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1574/PGM/PMJP/2015, concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo ao Contrato n. 166/PGM/PMJP/2013, por 
mais 12 (doze) meses, a contar do dia 19/10/2015. 

À PGM, para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná,16 de outubro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-7279/2013 – Vol. I e II
INTERESSADO: SEMAS
ASSUNTO: Contratação de serviços de lavagem de veículos ofi ciais

Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 126/
PGM/PMJP/2013, celebrado com a Empresa HAROLDO FRANCO - ME, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de lavagem de veículos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1621/PGM/PMJP/2015, concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AUTO-
RIZO a prorrogação de prazo e valor ao Contrato n. 126/PGM/PMJP/2013, 
por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 14/09/2015. 

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná,11 de setembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 091/PM/JP/GAB/SEMOSP/2015

WALDECI JOSÉ GONÇALVES, Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei 
Orgânica do Município.

R E S O L V E:
Art. 1º Fica nomeada Comissão Especial para conferir, receber e certifi car 
os materiais de consumo pneus, que será aplicado em máquinas, veículos e 
equipamentos desta Secretaria, adquiridos pelo Município, através da SE-
MOSP, junto à empresa Cantu Comércio de  Pneumáticos Ltda.,  conforme 
processo administrativo nº. 1-6606/2015/SEMOSP.

Art. 2º A comissão ora constituída será integrada pelos membros a seguir 
nomeados e que atuarão sob a presidência do primeiro:

Sebastião Custódio de Oliveira
Marcos Alves da Costa
Janilson Almeida
Amarildo Pereira

Art. 3º Serão sem ônus adicionais para o Município e considerados de 
relevância os serviços prestados pelos membros que integram a presente 
Comissão Especial.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ji-Paraná, aos 25 dias do mês de setembro de 2015.

_______________________________ 
WALDECI JOSÉ GONÇALVES

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto nº. 0006/GAB/PM/JP/2013.
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