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DECISÕES DO  PREFEITO

DECISÕES DO PREFEITO

PROCESSO 1-3882/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde  
ASSUNTO: Serviços contínuos de limpeza, tratamento e manutenção 
de piscina, com fornecimento de produtos químicos, equipamentos 
e mão de obra.

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo ao Contrato n. 041/PGM/
PMJP/2018 até o dia 23/05/2021, celebrado com a empresa ROGER 
WHALTTER ANDRADE DE OLIVEIRA, cujo objeto consiste nos 
serviços contínuos de limpeza, tratamento e manutenção de piscina, 
com fornecimento de produtos químicos, equipamentos e mão de obra, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Instada a se manifestar sobre o a possibilidade jurídica do pedido 
a Procuradoria-Geral do Município, emitiu o Parecer n. 459/PGM/
PMJP/2020, concluindo que o feito comporta deferimento, desde 
que venham aos autos a comprovação de vantajosidade na renovação 
contratual.

Às fls. 25/29, a SEMUSA instrui o feito com documentos, 
informando o cumprimento das recomendações feitas pela PGM.

É o relato do essencial. Decido: 

Acolher o Parecer supramencionado pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos, e com base nos documentos que instruem o feito, au-
torizar na forma da Lei a prorrogação do prazo contratual até o dia 
23/05/2021, mantendo-se as demais cláusulas inalteradas.

À PGM para elaboração do competente Termo. 

Ji-Paraná, 22 de maio de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-1015/2018

INTERESSADO: Procuradoria Geral do Município
ASSUNTO: Locação de imóvel 

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo ao Contrato n. 066/PGM/
PM/JP/2018, celebrado com a empresa URUPA DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME, cujo objeto consiste na locação de imóvel para o fun-
cionamento da sede da Procuradoria Geral do Município. 

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria 
Municipal se manifestou através do Parecer n. 467/PGM/PMJP/2020 
(fls. 626/632), concluindo que o feito comporta deferimento, desde 
que cumprida as recomendações feitas no referido parecer.

Às fls. 634/638, a Procuradoria junta documentos informando o 
cumprimento das recomendações feitas pela PGM

É o relato do essencial. Decido: 

Acolher o Parecer supramencionado pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos, e com base nos documentos que instruem o feito, 
autorizar na forma da Lei a prorrogação de prazo contratual até o dia 
01/06/2021, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.

À PGM para adoção das medidas que o caso requer. 

Ji-Paraná, 27 de maio de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-667/2019

INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: Monitoramento

Trata-se de pedido de prorrogação de prazo e reajuste ao Contrato 
n. 017/PGM/PM/JP/2019, celebrado com a empresa INVIOLAVEL 
JI-PARANÁ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELE-
TRONICOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP, cujo objeto consiste 
na instalação e monitoramento de câmara de segurança para a efetiva 
cobertura da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria 
Municipal se manifestou através do Parecer n. 520/PGM/PMJP/2020 
(fls. 411/414), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. Decido: 

Acolher o Parecer supramencionado pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos, e com base nos documentos que instruem o feito, au-
torizar na forma da Lei a prorrogação de prazo contratual por mais 
12 (doze) meses, a contar de 05/06/2020, bem como o reajuste anual 
do contrato, no percentual de 2,40 %, conforme previsão contratual.

À SEMOSP para adoção das medidas que o caso requer. 

Ji-Paraná, 04 de junho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-6873/2019 – Vol. I e II

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 
ASSUNTO: Registro de Preço – material de consumo 

À Controladoria-Geral do Município

Senhor Controlador-Geral,

Vieram os autos para análise e manifestação sobre o pedido de reequi-
líbrio econômico e financeiro formulado pela empresa MGS BRASIL 
DISTRIBUIDORA EIRELI, referente ao Registro de Preços Ata n. 
057/SRP/CGM/20 – material de consumo (descartáveis e outros), 
em razão do aumento do dólar e as conseqüências causadas pela 
pandemia do Coronavírus, os medicamentos sofreram considerável 
alta no mercado, conforme se comprova pelos documentos acostados 
às fls. 396/403.

Em análise sobre a legalidade do pedido, a Controladoria-Geral do 
Município manifestou-se através do Parecer n. 863/SRP/CGM/2020 
(fls. 416), concluindo pelo deferimento do pedido, visto ter preenchido 
os requisitos e procedimentos para a comparação com o preço atual.

Ante ao exposto, e tendo como fundamento a manifestação exarada 
pela Controladoria Geral, AUTORIZO o pedido, conforme descri-
ção abaixo:

 item 3 (luva borracha – caixa com 100) de R$ 15,80 para R$ 35,60.
 
Cumpra-se.
Publique-se.

Ji-Paraná, 08 de junho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 1-3118/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 
ASSUNTO: Registro de Preço – aquisição de medicamentos

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formulada pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, requerendo de-
liberação a respeito futura e eventual aquisição de medicamentos, 
para suprir as necessidades da Farmácia Básica e Hospital Municipal, 
em razão de vários itens terem sido cancelados e/ou fracassados no 
Pregão Eletrônico n. 011/CPL/PMJP/RO/2020.
  
Destaco que cabe a Comissão Permanente de Licitação promover 
todas as etapas do procedimento licitatório no sistema compras, 
disponibilizar no portal transparência do Município o edital via sis-
tema compras, analisar o processo, verificando se está devidamente 
instruído e definir o enquadramento da modalidade de licitação, o 
procedimento deverá ser registrado no sistema compras disponibiliza-
dos via sistema e encaminhando os autos ao Gabinete do Prefeito para 
autorização visando a  deflagração do certame licitatório, conforme 
disposto no Decreto n. 6933/GAB/PM/JP/2019. Art. 2º, § 1º, inciso VI.

O Presidente da CPL decidiu classificar o enquadramento da licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, nos termos das legislações aplicáveis 

a espécie.

AUTORIZO na forma da Lei o início da licitação.

Ji-Paraná, 09 de junho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 1-4114/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação  
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros  

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formulada pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, requerendo delibe-
ração a respeito da contratação de seguro total para 02 (dois) veículos, 
pertencente a frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
especificado às fls. 04/11. 
  
Destaco que cabe a Comissão Permanente de Licitação promover 
todas as etapas do procedimento licitatório no sistema compras, 
disponibilizar no portal transparência do Município o edital via sis-
tema compras, analisar o processo, verificando se está devidamente 
instruído e definir o enquadramento da modalidade de licitação, o 
procedimento deverá ser registrado no sistema compras disponibiliza-
dos via sistema e encaminhando os autos ao Gabinete do Prefeito para 
autorização visando a  deflagração do certame licitatório, conforme 
disposto no Decreto n. 6933/GAB/PM/JP/2019. Art. 2º, § 1º, inciso VI.

O Presidente da CPL decidiu classificar o enquadramento da licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos das legisla-
ções aplicáveis a espécie.

AUTORIZO na forma da Lei o início da licitação.

Ji-Paraná, 09 de junho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-8512/2018

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Execução de obra de complementação da ampliação de 
Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Trata-se de pedido de acréscimo e supressão de serviços, do Contrato 
n. 100/PGM/PMJP/2018, celebrado com a empresa E A DE JESUS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, cujo objeto consiste 
na execução de obra de complementação da ampliação da 2º etapa da 
cozinha do Hospital Municipal.

Em análise sobre a possibilidade jurídica do pedido, a Procuradoria 
Municipal se manifestou através do Parecer n. 507/PGM/PMJP/2020 
(fls. 1255/1262)), concluindo que o feito comporta deferimento.

É o relato do essencial. Decido: 

Acolher o Parecer supramencionado pelos seus próprios e jurídicos 
fundamentos, e com base nos documentos que instruem o feito, auto-
rizar na forma da Lei a supressão de serviços no valor de R$ 2.802,38 
(dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e oito centavos), e acréscimo 
de serviços totalizando o valor de R$ 10.529,29 (dez mil, quinhentos 
e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), conforme justificativas 
técnicas acostadas aos autos e previsão legal.

À SEMPLAN para adoção das medidas que o caso requer. 

Ji-Paraná, 09 de junho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00046/2020 (SRP)

Às 13:03 horas do dia 01 de junho de 2020, após constatada a re-
gularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. 
MARCITO APARECIDO PINTO, HOMOLOGA a adjudicação 
referente ao Processo nº 2074/2020, Pregão nº 00046/2020, conforme 
a seguir descrito:
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Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: GASOLINA
Situação: Homologado
Adjudicado para: FA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., 
pelo melhor lance de R$ 3,8900 e a quantidade de 156.500 Litro.

Item: 2
Descrição: ÓLEO DIESEL
Situação: Homologado
Adjudicado para: FA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., 
pelo melhor lance de R$ 3,0300 e a quantidade de 525.500 Litro.

Item: 3
Descrição: OLEO DE TUNGUE
Situação: Homologado
Adjudicado para: FA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA., 
pelo melhor lance de R$ 3,0500 e a quantidade de 333.500 Uni-
dade.

Objeto: Eventual e futura aquisição de combustíveis, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 
A Homologação pode ser acessada na íntegra no site: https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 063/2020/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-4058/2020/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é a Aquisição e instalação de equipamentos 
permanentes (Usina de gases medicinais, oxigênio e ar medic-
inal, bomba de geração de vácuo e sistema de enchimento de 
cilindros), visando atender de forma direta a necessidade de 10 
(dez) leitos a unidade de terapia intensiva do Hospital Munici-
pal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMUSA. Valor Estimado: R$582.545,10 (quinhentos e oitenta 
e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). 
Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 25/06/2020, às 
09hs00min (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://
www.comprasgovernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 10 de junho de 2020.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019


