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PROCESSO N. 1-7819/2014 – Vol. I, II, III, IV, V e VI
INTERESSADO: SEMPLAN
ASSUNTO: Contratação de empresa para construção do abrigo municipal 
no 1º Distrito
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo e troca de serviços ao Con-
trato n. 136/PGM/PMJP/2014, celebrado com a empresa Construponcio 
Construtora Rondônia Eireli, cujo objeto consiste na construção do abrigo 
municipal no 1º Distrito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1624/PGM/PMJP/2015, concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AU-
TORIZO a prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias e a troca de 
serviços ao Contrato n. 136/PGM/PMJP/2014. 

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná,04 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-8999/2014 
INTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de 
obra mecânica, elétrica, funilaria, pintura, vidraçaria e tapeçaria 
Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo ao Contrato n. 092/PGM/
PMJP/2014, celebrado com a empresa Comape Comercial Martins de 
Auto Peças Ltda, cujo objeto consiste na para prestação de serviços de 
mão de obra mecânica, elétrica, funilaria, pintura, vidraçaria e tapeçaria. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1670/PGM/PMJP/2015, concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AU-
TORIZO a prorrogação de prazo ao Contrato n. 092/PGM/PMJP/2014, 
por mais 12 (doze) meses. 

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná, 12 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-10086/2015
INTERESSADA: SEMAD 
ASSUNTO: Aquisição de carga de gás de cozinha  
Trata-se de solicitação de adesão a Ata de Registro de Preços n. 016/
CGM/2015, cujo objeto consiste na aquisição de gás de cozinha, para 
atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração e suas 
unidades administrativas. 
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral do Município, junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1649/PGM/PMJP/2015, concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido. 
Ante ao exposto, e por tudo que consta nos autos, AUTORIZO a adesão 
pleiteada, DETERMINANDO a emissão de empenho em favor da empresa 
JIPAGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, no montante de 
R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).   
À SEMAD, para as providências de praxe.

Após, que sejam adotadas as providências de estilo.

Publique-se. 

Ji-Paraná, 13 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-13529/2015
INTERESSADA: SEMUSA 
ASSUNTO: Aquisição de material permanente  
Trata-se de solicitação de adesão a Ata de Registro de Preços advinda do 

Pregão Eletrônico n. 005/2015 do Colégio Militar de Brasília, cujo objeto 
consiste na aquisição material permanente (móveis), visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral do Município, junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1659/PGM/PMJP/2015, concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido. 
Ante ao exposto, e por tudo que consta nos autos, AUTORIZO a adesão 
pleiteada, DETERMINANDO a emissão de empenho em favor da empresa 
HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, no montante de R$ 138.294,00 (cento 
e trinta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais).   
À SEMAD, para as providências de praxe.

Após, que sejam adotadas as providências de estilo.

Publique-se. 

Ji-Paraná, 13 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-7231/2015
INTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: Aquisição de material permanente 
À Comissão Permanente de Licitação 
Dr. Jackson Junior de Souza 

Senhor Presidente,

Vieram os autos para decisão quanto ao procedimento licitatório a ser ado-
tado na aquisição de material permanente (estantes de aço), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os autos AU-
TORIZO abertura do procedimento licitatório adotando-se a modalidade 
de Pregão, na forma Eletrônica, em conformidade com as legislações 
vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 13 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-3559/2014 – Vols. I, II, III e IV
INTERESSADO: SEMPLAN
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em pavimentação de 
vias urbanas

Trata-se de solicitação de prorrogação de prazoao Contrato n. 057/PGM/
PMJP/2014, celebrado com a empresa CONSTRURB LTDA - EPP, cujo 
objeto consiste na pavimentação de vias urbanas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município junta aos autos 
o Parecer Jurídico n. 1703/PGM/PMJP/2015 , concluindo pela possibilidade 
jurídica do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, AU-
TORIZO a prorrogação de prazoao Contrato n. 057/PGM/PMJP/2014, 
por mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 15 de novembro de 2015. 

À PGM para elaboração do competente Termo.

Publique-se.
Cumpra-se.

Ji-Paraná,14 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-150/2015 Vols. I, II, III e IV
Interessada: Gabinete do Prefeito
Assunto: Repasse Financeiro 
Súmula: Repasse Financeiro à EMTU, conforme Lei n. 2817/2015
À Controladoria-Geral do Município
Sr. Elias Caetano da Silva

Senhor Controlador-Geral,
Conforme a Lei nº 2817 de 16 de abril de 2015, AUTORIZO O PAGA-
MENTO do repasse no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 
favor da EMTU, referente ao mês de novembro.

Ji-Paraná, 16 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-9656/2015
INTERESSADA: SEMETUR
ASSUNTO: Suprimento de Fundos
À Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Srª. Seloi Totti
Senhora Secretária,
Considerando o Parecer Técnico n. 2942/CGM/2015 juntado às fl s. 51 pela 
Controladoria Geral do Município, e pelos documentos constantes nos autos, 
APROVO PREVIAMENTE a presente prestação de contas nos termos 
do art. 12 do Decreto n. 2255/GAB/PM/JP/2013.  

Ji-Paraná, 16 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-12535/2015
INTERESSADA: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros 
Vieram os autos para decisão quanto ao procedimento licitatório a ser ado-
tado na contratação de empresa para revisão no ar condicionado do carro 
ofi cial do Gabinete do Prefeito.

Instada a se manifestar, a Comissão Permanente de Licitação, fundamenta 
a sua solicitação com base no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito AU-
TORIZO que a CPL realize o procedimento Dispensando a Licitação.  

Ji-Paraná, 17 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-14688/2015
INTERESSADA: SEMETUR
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros 
Vieram os autos para decisão quanto ao procedimento licitatório a ser ado-
tado na contratação de empresa para serviços de confecção e instalação de 
fachada do Ginásio Gerivaldão, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esporte e Turismo.

Instada a se manifestar, a Comissão Permanente de Licitação, fundamenta 
a sua solicitação com base no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito AU-
TORIZO que a CPL realize o procedimento Dispensando a Licitação.  

Ji-Paraná, 17 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-13706/2015
INTERESSADO: Controladoria Geral do Município     
ASSUNTO: Diárias 
À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,
A presente manifestação refere-se à prestação de contas de diárias concedi-
das ao Controlador Geral do Município Elias Caetano da Silva, de acordo 
com os termos constantes dos presentes autos.
Estando os autos instruídos com as devidas documentações, e não tendo sido 
apontada nenhuma irregularidade pela Controladoria Geral do Município, 
conforme o Parecer n. 3265/CGM/2015 juntado às fl s. 30, APROVO a 
presente prestação de contas.
Arquive-se.

Ji-Paraná, 10 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-12495/2015
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação 
ASSUNTO: Aquisição de botijas de gás e garrafão de água mineral (ambos 
vazios)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 1630/PGM/PMJP/2015, proferido 
pela Procuradoria Geral do Município, o qual adoto como razões para 
decidir:
 
 HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 170/CPL/PMJP/RO/2015, nos 
termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  
ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa Jipagás Comércio 
e Serviços Eireli - ME, perfazendo o valor total de R$ 2.798,50 (dois mil, 
setecentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos).  
À SEMAD para que sejam adotadas as providências de praxe.
Publique-se.

Ji-Paraná, 06 de novembro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

DECISÕES DO PREFEITO
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TERMO DE ADITAMENTO

1° TERMO DE ADITAMENTO DE PREÇO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/SRP/CGM/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/SRP/CGM/2015.
PROCESSO N° 1-5915/2015 – Vol. I e II - SEMOSP.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/CPL/PMJP/2.015.
OBJETO: INSUMOS DE PAVIMENTAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RO.
CONTRATADA: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

Aos 06 dias do mês de Novembro do ano de 2015, na Controladoria Geral 
do Município, nos termos ratifi cado do Processo pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito o Senhor Jesualdo Pires Ferreira Junior, neste ato representando o 
Município de Ji-Paraná, CNPJ 04.092.672/0001-25, com sede à Av. 02 de 
Abril, 1701 – Bairro Urupá, de outro lado a Empresa EMAM – EMUL-
SÕES E TRANSPORTES LTDA pessoas jurídicas de direito privado, sob 
n° CNPJ n° 04.420.916/0012-04, Av. dos Imigrantes, n° 2979, Sl 13, Bairro 
Costa e Silva – Porto Velho/RO, neste ato representado pelo Sr. Leonardo 
Machado de Azevedo Vilela, Brasileiro, divorciado, sócio diretor, RG: 
M-5.738.021 e CPF: 001.481.006-94, Residente e domiciliado na Rua C, 
nº 16, Qd. 3, Núcleo 4, Cond. Ponta Negra, Bairro Ponta Negra – Manaus/
AM, vencedor da licitação menor preço por item através do Pregão e Ata 
de Registro de Preço ora identifi cados.                
Com fundamento nos Autos aqui qualifi cados, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, regulamento através do Decreto 
Municipal n° 3522/2014 com fulcro no disposto no Decreto Municipal Nº 
945/2013 a Controladoria Geral do Município, promove o reajustamento 
de preços da constante Ata, abalizado pela média de pesquisa de mercado 
promovido pela CGP – Controladoria Geral de Preços nos dias 07/10 à 
23/10 do ano de 2015, em decorrência de solicitação promovida pela em-
presa detentora do registro de preços, devidamente justifi cados nos termos 
a Ata e coligidos aos Autos, quais passam a vigor nas condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de reajuste, embasado em 
solicitação da detentora, na pesquisa de preço de mercado e mapa compa-
rativo de preços com respectivas cópias coligidas aos autos fl s. 534/555 
cujos preços para os saldos registrados em ata, passam a vigorar conforme 
quadro a seguir:
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CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os demais termos constantes da Ata de 
Registro de Preço ora aditados fi cam ratifi cados e, para constar, lavrou-se 
o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes.

Palácio Urupá – Ji-Paraná, 06 de Novembro de 2.015.

Emam – Emulsões E Transportes Ltda
CNPJ 04.420.916/0012-04

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 018/GAB/PMJP/2013


