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DECISÕES DO PREFEITO

AVISOS DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. 1-18021/2013
INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo peças e serviços para 
retífi ca de 01 (um)  motor compactador pé de carneiro.
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dr. Jackson Junior de Souza
Senhor Presidente,
AUTORIZO que se adote o procedimento licitatório na modalidade 
de Pregão na forma presencial, em conformidade com as legislações 
vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-18022/2013
INTERESSADO:SEMOSP
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo (peças)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dr. Jackson Junior de Souza
Senhor Presidente,
AUTORIZO que se adote o procedimento licitatório na modalidade 
de Pregão na forma presencial, em conformidade com as legislações 
vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO N. 1-18024/2013
INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: Aquisição de serviço mão de obra de retífi ca e montagem 
do motor para rolo compactador
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dr. Jackson Junior de Souza
Senhor Presidente,
AUTORIZO que se adote o procedimento licitatório na modalidade 
de Pregão na forma presencial, em conformidade com as legislações 
vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-1305/2014
INTERESSADA: SEMOSP
ASSUNTO: Aquisição de serviços de mão de obra (solda para diversos 
equipamentos)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
  Dr. Jackson Junior de Souza
Senhor Presidente,
Encaminho o presente Processo, AUTORIZANDO que se adote o 
procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação, em 
conformidade com as legislações vigentes aplicáveis a matéria.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
N. 008/CPL/PMJP/RO/14

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 15462/13/SEMUSA
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 

de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei 
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei 
Complementar n. 123/06, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é 
a aquisição de materiais permanentes (equipamentos de informática, 
equipamentos hospitalares, móveis para escritório e hospitalares e 
outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, no valor estimado de R$ 94.454,99 (noventa e quatro mil, qua-
trocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 17 de fevereiro de 2014, 
às 10:00 horas, (Horário de Brasília), no ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
www.comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida e retirada cópia 
completa do edital.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 
N. 009/CPL/PMJP/RO/14

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1249/14/SEMUSA
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 

de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei 
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei 
Complementar n. 123/06, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é 
a aquisição de materiais permanentes (02 (duas) Autoclaves), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor 
estimado de R$ 43.155,00 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e 
cinco reais), tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 17 de 
fevereiro de 2014, às 11:00 horas, (Horário de Brasília), no ENDEREÇO 
ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida 
e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 
N. 010/CPL/PMJP/RO/14

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1247/14/SEMUSA
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 

de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei 
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei 
Complementar n. 123/06, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a 
aquisição de materiais de consumo (sacola plástica alça vazada, sacos 
plásticos transparentes, caixas gaveta plásticas e caixa plástica), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor 
estimado de R$ 27.644,10 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e 
quatro reais e dez centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
abertura dia 19 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas, (Horário de Brasília), 
no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br, local este, onde 
poderá ser lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 
N. 011/CPL/PMJP/RO/14

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1307/14/SEMOSP
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 

de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei 
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei 
Complementar n. 123/06, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é 
o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de 
consumo (Rodas para equipamentos de linha pesada), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no 
valor estimado de R$ 36.647,30 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta 
e sete reais e trinta centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
abertura dia 19 de fevereiro de 2014, às 11:00 horas, (Horário de Brasília), 
no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br, local este, onde 
poderá ser lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 
N. 012/CPL/PMJP/RO/14

 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 9060/13/SEMAGRI - Vol. I e II.
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 de 17 

de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei 
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei 
Complementar n. 123/06, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 012/CPL/PMJP/2014, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
Processo nº 9060/13/SEMAGRI - Vol. I e II, Convênio nº 779630/2012/
MDA/CAIXA, que tem como objeto a aquisição de materiais permanen-
tes (despolpadeiras em aço inox), para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no valor estimado de R$ 
18.920,00 (dezoito mil, novecentos e vinte reais), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de abertura dia 20 de fevereiro de 2014, às 09:00 horas, 
(Horário de Brasília), no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.
gov.br, local este, onde poderá ser lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 31 de janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/14/CPL/PMJP/RO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 
123/06, licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. Processo nº 1004/SEMOSP/14, que tem como objeto a  
contratação de empresa para construção de bueiros celulares, a pedido 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor global 
estimado de R$ 520.834,00 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e trinta 
e quatro reais), tudo conforme o disposto no edital. Data de abertura 
dia 20 de fevereiro de 2014, às 08:00 horas. Local: Na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situado à Av. 02 de Abril, nº 1701 Bairro Urupá, 
Ji-Paraná/RO - CEP: 76.900-149, Fone/Fax: (0xx) 69-3416-4029. Edital: 
O Ato Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se dispo-
níveis para consulta, na sede da Comissão Permanente de Licitação e, sua 
aquisição poderá ser efetuada de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 
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AVISO DE REVOGAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/14/CPL/PMJP/RO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6557/13/SEMAS

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da Co-
missão Permanente de Licitação - CPL, torna Público para conhecimento 
dos interessados, que em virtude erro material nas especifi cações dos itens, 
fi ca REVOGADO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 008/14/CPL/PMJP/RO, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM referente ao processo nº 6557/13/SEMAS, que tem como objeto é a 
aquisição de materiais permanentes (microcomputadores, impressoras, 
mesas para computador e cadeiras para escritório), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Ji-Paraná, 30 de janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza 
Presidente

Decreto n.º 1504/GAB/PM/JP/13

horas, mediante apresentação do comprovante de pagamento no valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis, efetuado em favor da Prefeitura 
Municipal de Ji-paraná, através de Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame 
serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço supra citado. Prazo de Aquisição: O Edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos, até 48 (quarenta e oito) horas úteis, antes da data marcada 
para o recebimento e abertura da Documentação e Proposta.

Ji-Paraná, 31 de Janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente da CPL

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/14/CPL/PMJP/RO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 

123/06, licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. Processo nº 1003/SEMOSP/14, que tem como objeto a  
contratação de empresa para construção de bueiros celulares, a pedido 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor global 
estimado de R$ 260.417,00 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e 
dezessete reais), tudo conforme o disposto no edital. Data de abertura 
dia 20 de fevereiro de 2014, às 10:00 horas. Local: Na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situado à Av. 02 de Abril, nº 1701 Bairro Urupá, 
Ji-Paraná/RO - CEP: 76.900-149, Fone/Fax: (0xx) 69-3416-4029. Edital: 
O Ato Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se dispo-
níveis para consulta, na sede da Comissão Permanente de Licitação e, sua 
aquisição poderá ser efetuada de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 
horas, mediante apresentação do comprovante de pagamento no valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais), não reembolsáveis, efetuado em favor da Prefeitura 
Municipal de Ji-paraná, através de Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, sendo que maiores informações e esclarecimentos sobre o certame 
serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço supra citado. Prazo de Aquisição: O Edital e seus anexos poderão 
ser adquiridos, até 48 (quarenta e oito) horas úteis, antes da data marcada 
para o recebimento e abertura da Documentação e Proposta.

Ji-Paraná, 31 de Janeiro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente da CPL

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13


