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DECISÕES DO PREFEITO

PROCESSO: 1-17212/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Prestação de serviços de limpeza de caixas d’água

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formu-
lada pela Secretaria Municipal de Educação, no intuito de 
prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. 088/PGM/
PMJP/2018, celebrado com a empresa REIS & PIMENTEL 
LTDA - ME, cujo objeto consiste na prestação de serviços de 
limpeza de caixas d’águas.
  
Instada a se manifestar sobre a legalidade do pedido, a Procu-
radoria expediu o Parecer Jurídico n. 775/PGM/PMJP/2020 
(fls. 1445/1446), opinando favoravelmente pela prorrogação 
do prazo de vigência contratual.

Ante ao exposto, e com base nas informações constantes dos 
autos, homologo o Parecer Jurídico da Procuradoria.

Autorizo a prorrogação do prazo de vigência ao Contrato n. 
088/PGM/PMJP/2018 até 30/08/2021.

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

Ji-Paraná, 07 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 1-435/2020
INTERESSADO: Fundo de Previdência Social 
ASSUNTO: Locação de software de gestão administrativa e financeira 

Vieram os autos para decisão quanto à solicitação formulada pela 
Diretora Presidente do Fundo de Previdência Social do Município, 
em razão da utilização dos serviços prestados pela empresa Pública 
Serviços Ltda, sem respaldo contratual.
  
Em análise sobre a possibilidade do pagamento pretendido, a Con-
troladoria Geral do Município juntou ao feito o Parecer n. 2316/
CGM/2020 (fls. 116), concluindo que a empresa diligentemente vem 
prestando os serviços junto ao Fundo.

Desta celeuma, entendemos que, mesmo no caso de não haver co-
bertura contratual, pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos 
realizados ou dos fornecimentos feitos à Administração, uma vez que 
tal pagamento não se funda em obrigação contratual, e sim no dever 
moral de indenizar toda a obra, serviço ou material recebido e auferido 
pelo Poder Público, ainda que sem contrato ou com contrato nulo, 
porque o Estado não pode tirar proveito da atividade do particular 
sem a correspondente indenização.

Vê-se, portanto, que a Administração Pública deve ressarcir os 
serviços prestados após o termo do prazo contratual, não sendo esta 
obrigação, todavia, de caráter contratual, mas, sim, extracontratual, 
proveniente da vedação do enriquecimento sem causa. 

Ante ao exposto, e com base no precedente gerado através do Processo 
Administrativo n. 1-8789/2019, AUTORIZO o pagamento devido à 
empresa PUBLICA SERVIÇOS LTDA e comprovado nos autos no 
valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Ao FPS para conhecimento e demais providências que se fizerem 
necessárias.

Ji-Paraná, 07 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-5572/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde     
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros   

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, objetivando a contratação de serviços de inspeção de 
segurança no veículo Toyota/Hilux, placa NCX-3422, ano de 2019, 
conforme descrito no Termo de Referência e anexo de fls. 04/08.

Instruído o feito, a Comissão Permanente de Licitação juntou 
aos autos às fls. 61, o Termo de Dispensa n. 047/CPL/PMJP/2020, 
contendo o resultado do procedimento.

Instada a se manifestar sobre a regularidade do procedimento, 
a Procuradoria Geral do Município manifestou-se através do 
Parecer Jurídico n. 692/PGM/PMJP/2020 (fls. 73/76), concluindo 
que o feito se encontra apto para homologação.

Ante ao exposto e tendo como fundamento a manifestação da Pro-
curadoria Geral do Município supramencionada, HOMOLOGO o 
Termo de Dispensa n. 047/CPL/PMJP/2020, nos termos do artigo 
24, inciso II, da Lei 8666/93.  

ADJUDICO o procedimento em favor da empresa:

IVECAR CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR EIRELI, CNPJ 
n. 09.046.578/0001-53, que se sagrou vencedora da solicitação de 
materiais/serviços 01454/20, no valor total de R$ 550,00 (quinhentos 
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e cinqüenta reais).

À SEMFAZ para as providências de estilo.

Publique-se.
Ji-Paraná, 11 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO Nº 1-3647/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para substituição de 
padrão de energia 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Ji-Paraná/RO, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando as informações constantes na Ata da Sessão 
de Abertura da Tomada de Preços n. 022/PMJP/RO/2020, que teve 
por objeto contratação de empresa especializada em substituição de 
padrão de energia junto a Unidade Básica de Saúde de Nova Colina, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o procedimento licitatório relativo a Tomada de 
Preços n. 022/2020/CPL/PMJP/RO (fls. 245), com base no artigo 
43, VI, da Lei nº 8.666/93 e com fundamento no Parecer Jurídico n. 
745/2020, da Procuradoria Geral do Município (fls. 248/250).

ADJUDICAR o objeto da licitação em favor da proposta apresentada 
pela empresa GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ 
01.663.698/0001-98, no valor de R$ 5.412,97 (cinco mil, quatrocentos 
e doze reais e noventa e sete centavos).

À SEMFAZ para prosseguimento.

Ji-Paraná, 11 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 1-5849/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
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 empresa para prestação de serviços 
com fabricação e homologação de carroceria carga seca com estrado, 
feitos em madeira de primeira para caminhão Iveco Daily 70-12, para 
atender as necessidades da Divisão de Zoonoses através da Secretaria 
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, 11 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO: 5-6024/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Retificação de GFIP e parcelamento

À Secretaria Municipal de Fazenda

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de 
Administração, em razão do encerramento de procedimento fiscal 
realizado pela Receita Federal, relativo ao não recolhimento de 
contribuição previdência.
  
A SEMFAZ às fls. 161, requer a autorização para retificação das 
GFIPS relativas aos anos de 2018 a 2020 e conseqüente parcelamento 
do débito apurado no montante de R$ 1.768.814,53 (um milhão, se-
tecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e cinqüenta 
e três centavos).

Ante ao exposto, e pelos documentos que instruem o feito, autorizo 
a denuncia de forma espontânea a retificação e o parcelamento, 
conforme requerido pela SEMFAZ ás fls. 161.

Ji-Paraná, 11 de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO Nº 1-7208/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração       
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$ 1.000,00 (um mil reais), em favor 
da servidora Maria da Penha dos Santos, da Secretária Municipal de 
Administração, 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, 12 de agosto de 2020.

José Roberto França de Andrade
Chefe de Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 3340                           14 DE AGOSTO DE 2020

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Autoriza o Poder Executivo a pagar de forma indenizada os profis-
sionais de saúde que estejam trabalhando nas atividades de saúde 
ligadas ao combate à pandemia COVID-19 pelo Sistema Único de 
Saúde - SUS.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar o valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), de forma indenizada os profissionais de saúde que 
estejam atuando na linha de frente no combate à pandemia COVID-19 
pelo SUS, pelo período de 90 (noventa) dias.

Art. 2º A indenização não será incorporada à remuneração para 
nenhum fim e não constituirá a base de cálculo de qualquer outra 
vantagem.

Art. 3º A indenização será concedida aos profissionais da área de saúde 
que estejam afastados de suas atividades por motivo de contaminação 
do COVID-19.

Parágrafo Único. Os demais critérios de concessão serão estabelecidos 
mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 4º Será designada uma Comissão Especial pelo Secretário Mu-

nicipal de Saúde, que avaliará e indicará quais servidores farão jus 
ao recebimento da indenização descrita no artigo 1º da presente Lei.  

Art. 5º As despesas serão cobertas com recursos oriundos do repasse 
para o “Enfrentamento da Emergência de Saúde – Nacional”, com do-
tação incluída no orçamento vigente mediante Crédito Extraordinário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 14 dias do mês de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito 

LEI Nº 3341                                 14 DE AGOSTO DE 2020

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Regulamenta o artigo 79, da Lei Municipal nº 1405, de 22 de julho 
de 2005, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º A presente lei regulamenta o artigo 79, da Lei Municipal nº 
1405/2005, que autoriza o pagamento de gratificação pela prestação 
de serviços especiais.

Parágrafo Único. A gratificação será deferida aos fiscais que prestam 
serviço na Vigilância Sanitária Municipal que atuarem diretamente nas 
atividades de combate ao Novo Coronavirus – COVID-19.

Art. 2º Fica deferida aos fiscais que prestam serviço na Vigilância 
Sanitária Municipal o pagamento da gratificação pela prestação de 
serviços especiais, equivalente a 1.600 (mil e seiscentas) cotas, sem 
prejuízo das cotas previstas na Lei Municipal n. 2150, de 4 de maio 
de 2011.

§1º O pagamento será realizado mensalmente enquanto perdurar a 
calamidade pública declarada, de forma indenizatória, em conso-
nância com o § 5º, do art. 8, da Lei Complementar n. 173, de 27 de 
maio de 2020.

§2º A gratificação não será incorporada à remuneração para nenhum 
fim e não constituirá a base de cálculo de qualquer outra vantagem.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei, correrão à conta de 
dotações orçamentárias específicas, consignadas na lei orçamentária 
anual.   

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a março de 2020. 

Palácio Urupá, aos 14 dias do mês de agosto de 2020.

MARCITO PINTO
Prefeito


