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AVISO DE REVOGAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO PORTARIA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS N. 036/17/CPL/PMJP/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1161/17/SEMAD

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que fica RE-
VOGADA a LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MAIOR DESCONTO, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de administração, gerencia-
mento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de peças e acessórios genuínos ou originais de reposição e transporte 
por guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede 
de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de sistema 
informatizado e de recursos tecnológicos para atender a frota oficial 
automotiva e as máquinas pesadas da Administração Municipal, em 
virtude da necessidade de revisão do edital.

Ji-Paraná, 18 de maio de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 045/CPL/PMJP/RO/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1161/17/SEMAD

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma 
do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, Lei Municipal n. 1401/05, 
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, LC n. 123/06, LICITA-
ÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle 
da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e 
acessórios genuínos ou originais de reposição e transporte por 
guincho, com implantação e operação de sistema informatizado 
e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de 
rede de estabelecimentos credenciados, mediante a utilização de 
sistema informatizado e de recursos tecnológicos para atender a 
frota oficial automotiva e as máquinas pesadas da Administra-
ção Municipal. Taxa de Administração Estimada: 3,79%. Valor 
Estimado Anual: R$ 1.203.445,05 (um milhão, duzentos e três mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), tudo con-
forme disposto no Edital. Data de abertura dia 01 de junho de 2017, 
às 11:00 horas, (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, 18 de maio de 2017.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 25552 - Ji-Paraná (RO), 19 de maio de 2017


