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DECISÕES DO  PREFEITO

DECISÕES DO GABINETE

O Presidente da CPL decidiu classificar o enquadramento da licita-
ção na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REVISÃO 
OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO, nos termos das legislações aplicáveis 
a espécie.

AUTORIZO na forma da Lei o início da licitação.

Ji-Paraná, 03 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 1-5171/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição de materiais permanentes 

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formulada pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, requerendo deli-
beração a respeito da aquisição de materiais permanentes (cápsula 
de isolamento de transporte para pacientes), visando atender as ne-
cessidades da Secretária Municipal de Saúde.
  
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 pro-
cedimento deverá ser registrado no sistema compras disponibilizados 
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 legislações 
aplicáveis a espécie.

AUTORIZO na forma da Lei o início da licitação.

Ji-Paraná, 03 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-3646/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Manutenção corretiva no aparelho de tomógrafo  

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formulada pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, requerendo deli-
beração a respeito da manutenção corretiva no aparelho de tomógrafo 
do Hospital Municipal de Ji-Paraná.
  
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 pro-
cedimento deverá ser registrado no sistema compras disponibilizados 
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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos 
da legislação aplicável a espécie.

AUTORIZO na forma da Lei o prosseguimento do feito.

Ji-Paraná, 04 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-3560/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento 
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros 

RETIFICAÇÃO

Considerando lapso redacional cometido no valor citado na Autori-
zação de Reajuste de Valor (fls. 135), publicada no DOM n. 3316, 
de 09/07/2020 (p.1-2) e tendo em vista solicitação de retificação 
constante no Despacho n. 476/GESCON/SEMPLAN/2020 (fls. 
139), DECIDO RETIFICAR A AUTORIZÇÃO DE REAJUSTE DE 
VALOR da seguinte forma:

ONDE SE LÊ: R$ 71.552,41 (setenta e um mil, quinhentos e cinqüenta 
e dois reais e quarenta e um centavos).
LEIA-SE: R$ 71.467,33 (setenta e um mil, quatrocentos e sessenta 
e sete reais e trinta e três centavos).

Cumpra-se.
Publique-se.

Ji-Paraná, 27 de julho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-10983/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
ASSUNTO: Registro de Preços – aquisição de madeiras

Vieram os autos para decisão a respeito do pagamento à empresa 
GEOMETRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, 
em razão do fornecimento à Administração dos materiais descritos 
da Nota Fiscal Eletrônica de fls. 710 (prancha de madeira de lei para 
tabuleiro de ponte), perfazendo o montante de R$ 57.049,20 (cinqüen-
ta e sete mil e quarenta e nove reais e vinte centavos).

Em análise a respeito da legalidade, a Procuradoria-Geral do Municí-
pio emitiu o Parecer Referencial n. 712/PGM/PMJP/2020 (fls. 734/), 
opinando pelo pagamento solicitado.

É o relato do essencial. Decido: 

Homologar o Parecer Jurídico supramencionado pelos seus próprios 
e jurídicos fundamentos, autorizando que seja efetuado o pagamento 
a empresa beneficiária, na forma preconizada pela PGM.

À SEMFAZ para conhecimento e demais providências que se 
fizerem necessárias.

Ji-Paraná, 30 de julho de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 1-6679/2020
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Aquisição de materiais de consumo 

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formulada pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, requerendo delibe-
ração a respeito da aquisição de materiais de consumo (óleo e filtro) 
para realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículo, visando 
atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
  
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 pro-
cedimento deverá ser registrado no sistema compras disponibilizados 
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.

Em análise a prestação de contas, a Controladoria Geral do Municí-
pio manifestou-se às fls. 68, através do Parecer n. 2598/CGM/2020, 
concluindo pela aprovação da referida prestação de contas e baixa 
da responsabilidade.

Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado APROVO 
a prestação de contas juntada aos autos. 

Arquive-se.

Ji-Paraná, 03 de agosto de 2020.

José Roberto França de Andrade
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 12016/GAB/PM/JP/2019

PROCESSO Nº 1-6621/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente      
ASSUNTO: Suprimento de Fundos

À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas

Senhor Secretário,

Trata-se de procedimento que tem como objeto a liberação de supri-
mento de fundos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor 
da Secretária Municipal de Meio Ambiente: Kátia Regina Casula, 
conforme descrito às fls. 04/05.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem o feito, 
AUTORIZO a despesa na forma da Lei. 

Ji-Paraná, 03 de agosto de 2020.

José Roberto França de Andrade
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 12016/GAB/PM/JP/2019

PROCESSO N. 1-3249/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração         
ASSUNTO: Suprimento de Fundos

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 

Trata-se de Suprimento de Fundos concedidos em favor do Secretário 
Municipal de Administração: João Vianney P. de Souza Junior, no 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para dar suporte as despesas 
emergenciais necessárias para manutenção administrativa da Secre-
taria, conforme especificado no Termo de Referência às fls. 04/05.

DECRETO
DECRETO N. 13000/GAB/PM/JP/2020

04 DE AGOSTO DE 2020

Nomeia Equipe Especial de Vistoria para realizar inspeção e recebimento 
dos veículos adquiridos através do Processo n. 1-3777/2020, e dá outras 
providências.

MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando tudo o que consta no Processo n. 1-3777/2020,

Considerando o teor do Ofício n. 367/20/GAB/SEMED,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada Equipe Especial de Vistoria para realizar inspeção e 
recebimento dos veículos adquiridos através do Processo n. 1-3777/2020, 
composta pelos membros a seguir nominados:

I – Representante do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação:
a) Welica Moreira Sampaio.

II – Representantes de Pais de Alunos da Zona Rural:
a) Elecimar Batista da Silveira;
b) Rosana Aparecida Soares Cisconette.

III – Representantes da AMT – Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transportes:
a) Yohan Yonatan Cabeça do Nascimento;
b) Cláudio Batista Vale.
IV – Representantes da SEMED – Secretaria Municipal de Educação:
a) Ailton de Jesus;
b) Emerson Gomes de Souza.

Parágrafo único. A Equipe Especial de Vistoria será presidida pelo 
servidor Ailton de Jesus.

Art. 2º As atividades dos membros ora nomeados serão desenvolvidas 
sem ônus para o Município e consideradas de relevância.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 04 dias do mês de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito
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PORTARIA
PORTARIA N. 014/GAB/PM/JP/2020 

20 DE JULHO DE 2020
 
Substitui membro da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº 
006/GAB/PM/JP/2020, e dá outras providências.

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas 
atribuições legais, 

R E S O L V E:

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 01 de julho de 2020.

Ji-Paraná, aos 20 dias do mês de julho de 2020.

José Roberto França de Andrade
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 12016/GAB/PM/JP/2019

Art. 1º Nomear Denilza da Silva Santos em substituição a Ana 
Paula Rocha de Oliveira, para integrar a Comissão Especial para 
cumprimento dos procedimentos determinados na Portaria nº 006/
GAB/PM/JP/2020.

Art. 2º Em razão da substituição ora procedida, a Comissão Especial, 
passa a atuar com a seguinte composição:

a) Luiz Nunes Xismenes;
b) Ronaires Teixeira de Aguiar;
c) Alceu Dourado da Cunha;
d) Denilza da Silva Santos.


