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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 012/CPL/PMJP/RO/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1052/15/SEMAD

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 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 mate-
rial permanente 02 (dois) veículos, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração. Valor Estimado: R$261.606,66 
(duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e seis reais e sessenta e seis 
centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 10 de 
fevereiro de 2015, às 10:00 horas, (Horário de Brasília-DF), no endereço 
eletrônico: www.comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 27 de janeiro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/CPL/PMJP/RO/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 13664/14/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 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 material 
permanente (estantes de aço e balanças), para atender as necessidades 
da Secretária Municipal de Educação. Valor Estimado: R$49.588,06 
(quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), 
tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 11 de fevereiro de 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/CPL/PMJP/RO/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 678/15/SEMEIA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente 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 1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a contratação de empresa 
para manutenção preventiva e corretiva de veículo, com fornecimento de 
peças e serviços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. Valor Estimado: R$ 8.420,02 (oito mil, quatrocentos 
e vinte reais e dois centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
Abertura: 10 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, (Horário de Brasília-DF). 
Local: Sala da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta 
Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet (www.comprasnet.
gov.br), poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 27 de janeiro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/CPL/PMJP/RO/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 15510/14/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão Perma-
nente 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 1.993 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 material de 
consumo (material para construção), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado: R$ 132.062,14 (cento 
e trinta e dois mil e sessenta e dois reais e quatorze centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de Abertura: 19 de fevereiro de 2015, 
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2015, às 10:00 horas, (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida e retirada cópia 
completa do Edital.

Ji-Paraná, 27 de janeiro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

às 10:00 horas, (Horário de Brasília-DF). Local: Sala da CPL, no edifício 
sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do 
Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 27 de janeiro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
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