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DECISÕES DO PREFEITO
PROCESSO: 1-1015/2018

INTERESSADO: Procuradoria-Geral do Município
ASSUNTO: Locação de imóvel

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de solicitação formulada pela CPL, visando à abertura 
de procedimento licitatório objetivando a locação de imóvel para 
funcionamento da Procuradoria-Geral do Município, visando 
atender as necessidades da PGM, conforme especificado no Termo 
de Referência juntado às fls. 04/07.
Informa-nos a CPL, que o objeto dos autos se enquadra na dispensa 
de licitação em razão do valor, nos moldes do art. 24, inciso X, da 
Lei Federal n. 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os 
autos AUTORIZO abertura do procedimento Dispensando-se a 
Licitação, conforme indicado pela CPL. 
   

Ji-Paraná, 04 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal 

PROCESSO 1-1236/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa MA-
MORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI – EPP, em 
face da decisão lavrada na Ata de Julgamento da Documentação 
de Habilitação que a inabilitou e habilitou a empresa PAS – PRO-
JETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA. 

A CPL relatou pormenorizadamente todo andamento processual, 
pugnando ao final pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso 
administrativo no sentido de habilitar a empresa recorrente e 
recusar o pedido de inabilitação da empresa PAS – PROJETO, 
ASSESSORIA E SISTEMA LTDA, restando ambas as licitantes 
habilitadas no certame.

Este é o relatório do essencial.
Passo a Decisão.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado acolho favorável 
a manifestação da Comissão Permanente de Licitação pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos, RATIFICANDO-A em todos 
os seus termos. 

À CPL para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 04 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 6-6449/2018
INTERESSADO (A): Grayssikeila de Oliveira Meira             
ASSUNTO: Licença para tratar de assuntos de interesses par-
ticulares    
 
À SEMAD
Senhor Secretário,
O presente processo foi autuado pela servidora Grayssikeila 
de Oliveira Meira, requerendo licença para trato de interesses 
particulares, nos termos da Lei n. 1405/2005. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos os Pareceres Jurídicos 711/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido. 

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo 
favorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, DEFIRO a solicitação 
requerida pela servidora.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-1626/2016
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de aditivo de 
valor ao Contrato n. 30/PGM/PMJP/2016, celebrado com a em-
presa FUHRMANN & CIA LTDA - EPP, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa para construção do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Vera Lucia de Oliveira.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 651/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo 
favorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo o aditivo 
de valor ao Contrato n. 30/PGM/PMJP/2016 no importe de R$ 
229.789,09 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e 
nove reais e nove centavos), mantendo-se as demais condições 
pactuadas inalteradas.

À SEMFAZ para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO: 1-6444/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de solicitação formulada pela CPL, visando à abertura de 
procedimento licitatório objetivando a aquisição de material de 
consumo (baterias para no break), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito às fls. 04/08.

Informa-nos a CPL, que o objeto dos autos se enquadra na moda-
lidade licitatória de Pregão, na forma Presencial.

 Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os 
autos AUTORIZO abertura do procedimento licitatório adotan-
do-se a modalidade de Pregão, na forma Presencial, conforme 
indicado pela CPL.
   

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO: 1-6445/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de solicitação formulada pela CPL, visando à abertura de 
procedimento licitatório objetivando a aquisição de material de 
consumo (uniformes), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme descrito às fls. 04/10.

Informa-nos a CPL, que o objeto dos autos se enquadra na moda-
lidade licitatória de Pregão, na forma Presencial.

 Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os 
autos AUTORIZO abertura do procedimento licitatório adotan-
do-se a modalidade de Pregão, na forma Presencial, conforme 
indicado pela CPL.
  
 

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-4467/2018
INTERESSADA: Gabinete do Prefeito        
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 0719/PGM/
PMJP/2018, proferido pela Procuradoria Geral do Município, 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a respeito da con-
tratação de empresa para serviços de seguro de veículo Etios 
HBX hatch, visando atender as necessidades do Gabinete do 
Prefeito, conforme descrito no Termo de Referência acostados 
aos autos às fls. 04/08.
 
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 032/CPL/PMJP/RO/2018, 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que apresen-
tou a proposta mais vantajosa para Administração Pública da soli-
citação de materiais/serviços 00746/2018, no valor de R$ 1.581,02 
(um mil, quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos).

À SEMFAZ para que sejam adotadas as providências de praxe.

 Publique-se.

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-4912/2017
INTERESSADA: Gabinete do Prefeito        
ASSUNTO: Convênio – Polícia Militar

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 0740/PGM/
PMJP/2018, proferido pela Procuradoria Geral do Município, 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a respeito da 
aquisição de material de consumo (bandoleira, bastão cones e 
fita), visando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, 
conforme descrito no Termo de Referência acostados aos autos 
às fls. 227/228.
 
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 022/CPL/PMJP/RO/2018, 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  

ADJUDICO o objeto da licitação em favor das empresas:

DEFAVARO EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDA - ME, 
que apresentou a proposta mais vantajosa para Administração 
Pública da solicitação de materiais/serviços 01176/2017, no valor 
de R$ 710,00 (setecentos e dez reais);

HILGERT & CIA LTDA, que apresentou a proposta mais van-
tajosa para Administração Pública da solicitação de materiais/
serviços 01178/2017, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e qua-
trocentos reais).

À SEMFAZ para que sejam adotadas as providências de praxe.

 Publique-se.

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal
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PROCESSO 1-13131/2017

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Administração        
ASSUNTO: Aquisição de material permanente 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acolho na íntegra, o Parecer Jurídico n. 0706/PGM/
PMJP/2018, proferido pela Procuradoria Geral do Município, 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a respeito da 
aquisição de material permanente (equipamentos de informá-
tica), visando atender as necessidades da Secretária Municipal 
de Administração, conforme descrito no Termo de Referência 
acostados aos autos às fls. 04/09.
 
HOMOLOGO o Termo de Dispensa n. 031/CPL/PMJP/RO/2018, 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93.  

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa CORREA 
& PORFÍRIO LTDA - EPP, que apresentou a proposta mais 
vantajosa para Administração Pública da solicitação de materiais/
serviços 02286/17, no valor de R$ 5.314,40 (cinco mil, trezentos 
e quatorze reais e quarenta centavos).

À SEMFAZ para que sejam adotadas as providências de praxe.

 Publique-se.

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 5166/2018
INTERESSADA: Rozani Gomes dos Santos     
ASSUNTO: Ressarcimento
 
À Comissão Permanente de Sindicância Administrativa 
 Senhor Presidente,

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Município 
juntada às fls. 14 versos, DETERMINO a imediata abertura de 
Sindicância Administrativa, objetivando a completa apuração 
dos fatos alegados e da possível responsabilização de servidores 
municipais envolvidos.

Por cautela, eventual ressarcimento deverá aguardar a conclusão 
do apuratório administrativo.

Ji-Paraná, 06 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-1407/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Registro de Preços

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de aditivo de 
valor ao Pregão Eletrônico n. 032/CPL/PMJP/RO/2018, cujo 
objeto consiste na aquisição de toner original ou certificado para 
impressora Lexmark Laser (MX410DE), para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Administração.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 683/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido desde que venham aos autos 
Nota de Reserva Orçamentária.

Às fls. 132 fora juntada a respectiva Nota de Reserva 
Orçamentária, ficando assim, comprovada a existência de 

recursos financeiros para dar suporte ao requerido.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo 
favorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo o aditivo 
de valor ao Pregão Eletrônico n. 032/CPL/PMJP/RO/2018, no 
valor de R$ 1.571,94 (um mil, quinhentos e setenta e um reais 
e noventa e quatro centavos).

À SEMFAZ para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 07 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-3180/2017
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de prorrogação 
do prazo de vigência ao Contrato n. 032/PGM/PMJP/2017, ce-
lebrado com a empresa JORNALÍSTICA C. P. DE RONDÔNIA 
LTDA - ME, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
editoração do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 693/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido.
Ante ao exposto e em razão do supramencionado, acolho favorável 
a manifestação da Procuradoria-Geral do Município pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos, autorizo a prorrogação do 
prazo de vigência ao Contrato n. 032/PGM/PMJP/2017 por 
mais 12 (doze) meses a contar do seu vencimento, desde que 
venham aos autos as certidões de regularidade do FGTS e 
certidão municipal devidamente atualizada, mantendo-se as 
demais condições pactuadas inalteradas.

À PGM para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 07 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-2345/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de prorrogação 
de prazo ao Contrato n. 035/PGM/PMJP/2017, celebrado com 
a empresa FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS 
EIRELI - ME, cujo objeto consiste no registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para agenciamento de 
viagens aéreas.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 649/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido.
Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo fa-
vorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município pelos 
seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo a prorrogação de 
prazo ao Contrato n. 035/PGM/PMJP/2017 por mais 12 (doze) 
meses, mantendo-se as demais condições pactuadas inalteradas.

À PGM para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 07 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-9324/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de prorrogação 
de prazo ao Contrato n. 046/PGM/PMJP/2017, celebrado com a 
empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI - EPP, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
para especializada na prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva 
da frota oficial automotiva e as máquinas pesadas da Adminis-
tração Municipal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 690/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido, desde que venham aos autos 
as certidões de estilo.

Às fls. 372/387 a SEMUSA junta aos autos as documentações 
exigidas pela PGM.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo 
favorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo prorro-
gação de prazo ao Contrato n. 041/PGM/PMJP/2017 até o 
dia 14/07/2019, mantendo-se as demais condições pactuadas 
inalteradas.

À PGM para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 11 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-9826/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Fazenda
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de prorrogação 
de prazo ao Contrato n. 055/PGM/PMJP/2017, celebrado com a 
empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI - EPP, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
para especializada na prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva 
da frota oficial automotiva e as máquinas pesadas da Adminis-
tração Municipal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 683/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido, desde que venham aos autos 
as certidões de estilo.

Às fls. 207/211 a SEMFAZ junta aos autos as certidões exigida 
pela PGM.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo 
favorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo prorro-
gação de prazo ao Contrato n. 055/PGM/PMJP/2017 até o 
dia 18/07/2019, mantendo-se as demais condições pactuadas 
inalteradas.
À PGM para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 11 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal
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PROCESSO Nº 1-4809/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde       
ASSUNTO: Diárias 

À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,

A presente manifestação refere-se à prestação de contas de diárias 
concedidas ao Secretário Municipal de Saúde Renato Antonio 
Fuverki, de acordo com os termos constantes dos presentes autos.

Com base nos poderes a mim conferidos pelo Decreto Municipal 
n. 7350/GAB/PM/JP/2017, APROVO a presente prestação de 
contas com fundamento no Parecer Técnico n. 1365/CGM/2018.

Arquive-se.

Ji-Paraná, 18 de maio de 2018.

Eliane Cristine Silva
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 9204/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO 1-9932/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de prorrogação 
de prazo ao Contrato n. 041/PGM/PMJP/2017, celebrado com a 
empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 
EIRELI - EPP, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
para especializada na prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da 
frota oficial automotiva e as máquinas pesadas da Administração 
Municipal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer Jurídico n. 683/PGM/PMJP/2018, concluindo 
pela possibilidade jurídica do pedido, desde que venham aos autos 
as certidões de estilo.

Às fls. 214 a SEMPLAN junta aos autos a documentação 
exigida pela PGM.

Ante ao exposto e em razão do supramencionado e acolhendo 
favorável a manifestação da Procuradoria-Geral do Município 
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizo prorro-
gação de prazo ao Contrato n. 041/PGM/PMJP/2017 até o 
dia 14/07/2019, mantendo-se as demais condições pactuadas 
inalteradas.

À PGM para as providências de praxe.  

   
Ji-Paraná, 11 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-3889/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
ASSUNTO: Registro de Preços

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de solicitação formulada pela CPL, visando à abertura 
de procedimento licitatório objetivando a formação de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de banda rítmica infantil, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme descrito às fls. 04/16.

Informa-nos a CPL, que o objeto dos autos se enquadra na moda-
lidade licitatória de Pregão, na forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os 
autos AUTORIZO abertura do procedimento licitatório adotan-
do-se a modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, objetivando 
a formação de Registro de Preços, conforme indicado pela CPL.
  

Ji-Paraná, 07 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal 

PROCESSO: 1-3181/2017
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Contratação de empresa

Vieram os autos para análise do pedido de prorrogação de prazo 
e valor ao Contrato n. 31/PGM/PMJP/2017, celebrado entre o 
Município e a empresa EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA 
LTDA, cujo objeto consiste na assinatura de jornal de grande 
circulação, conforme especificado na cláusula segunda do contrato 
supramencionado.

Às fls. 249, consta Nota de Reserva Orçamentária, restando assim, 
comprovada a dotação orçamentária para dar suporte a pretensa 
prorrogação.  

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer n. 778/2018, concluindo ao final pelo defe-
rimento do pedido.

Ante ao exposto, ratifico o Parecer supramencionado adotando-o 
como fundamento legal para AUTORIZAR a prorrogação de pra-
zo e valor por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de junho de 
2018 ao Contrato n. 31/PGM/PMJP/2017, mantendo-se as demais 
cláusulas inalteradas. 

À PGM para as providências de praxe.  

Ji-Paraná, 07 de junho de 2018.   

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 077/CPL/PMJP/RO/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0009/18/AGERJI

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, suas alterações e da Lei Complementar n. 
123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma ELE-
TRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é 
aquisição de material permanente (veículo tipo sedan), para aten-
der as necessidades da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados.  Valor Estimado: R$ 59.793,33 (cinquenta e nove mil 
setecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). Tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura: 26 de junho de 2018, 
às 09:00 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, 12 de junho de 2018.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 078/CPL/PMJP/RO/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3492/18/SEMETUR
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, suas alterações e da Lei Complementar n. 
123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma ELE-
TRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto 
é Aquisição de material de consumo (material esportivo), para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e 
Turismo. Valor Estimado: R$ 72.570,48 (setenta e dois mil, qui-
nhentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).Tudo conforme 
disposto no Edital. Data de abertura: 26 de junho de 2018, às 09:00 
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, 12 de junho de 2018.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 076/CPL/PMJP/RO/2018

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro, 
torna público para conhecimento dos interessados que o Edital de 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de sonorização, iluminação, palco 
e outros, para atender as necessidades da Fundação Cultural de 
Ji-Paraná, passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê:
DATA DE ABERTURA: 22 de junho de 2018, às 11h00min (Ho-
rário de Brasília-DF).
Leia-se:
DATA DE ABERTURA: 26 de junho de 2018, às 11h00min (Ho-

AVISOS DE LICITAÇÃO

PORTARIA

PARECER EM PROCESSO 
CHEFIA DE GABINETE

TERMOS DE ADITAMENTO

rário de Brasília-DF).

Ji-Paraná/RO, 12 de junho de 2018.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

PORTARIA Nº 033/FPS/PMJP/2017

“Dispõe sobre a retificação da Portaria n° 025/FPS/PMJP/2015, que 
trata da Aposentadoria por Invalidez Permanente concedida em favor 
da servidora Sra. Maria Aparecida Rodrigues dos Santos”.

O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal Nº 
1403/05 e suas alterações,

Resolve,

Art. 1º. Retificar aPortaria n°. 025/FPS/PMJP/2015, para fundamentar 
o Ato de Aposentadoria por Invalidezconcedida à servidora-segurada 
Sra.MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS,portadora 
do RG n° 618.817 SSP/ROe inscrita noCPF de n° 332.515.681-91, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, com carga horária 
de 40 horas semanais, matricula n°11449, lotada na Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente – SEMEIA, admitida em 11/05/2001,estatutária 
a partir de 01/08/2005, e com proventos integrais, calculadoscom base 
na Média Aritmética Simples de 80% das maiores remunerações de 
contribuições, tendo em vista o que consta no Processo n° 0480/2014, 
e de conformidadee fundamentado no Artigo 40, §1º, inciso I, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº.41/2003, c/c o artigo 29, §§ 1° e 6º, inciso I, e artigo 56da 
Lei Municipal Previdenciária nº. 1.403/2005 de20 de Julho de 2005.

Art. 2º.O Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná - 
FPScontinuará, portanto,revisando os proventos de aposentadoria, 
na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS (§8º do Art. 40 da Constituição 
Federal de 1988, c/c o artigo 57, parágrafo único, da Lei Municipal 
Previdenciária n° 1.403/2005, de 20 de Julho de 2005).

Art. 3º.Revoga-se a Portaria nº. 025/FPS/PMJP/2015, de 02 de 
março de 2015.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo 
seus efeitos retroagidos à data da inativação da servidora, em 02 de 
março de 2015.

  Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 31 de maio de 2017.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013
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              1° TERMO DE ADITAMENTO DE PREÇO 

À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/SRP/CGM/2018 
 

PROCESSO N° 1-2303/2018-SEMAD. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/CPL/PMJP/2.018. 
OBJETO: COMBUSTIVEL. 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RO. 
CONTRATADA: AUTO POSTO PATRÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. 
 

Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2018, na Controladoria Geral do Município, nos termos 
ratificado do Processo pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito o Sr. Marcito Aparecido Pinto, neste ato 
representando o Município de Ji-Paraná, CNPJ 04.092.672/0001-25, com sede à Av. 02 de Abril, 1701 – 
Bairro Urupá, de outro lado a Empresa AUTO POSTO PATRÃO COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 23.889.352/0001-45, situada na Rua Seis de Maio, 
nº 1760, Bairro Casa Preta - CEP 76.907-572 - Ji-Paraná-RO (fone: 69 3421-7345). Neste ato 
representado por Detanea Pereira de Souza Meissen, casada, Representante Legal, portadora do RG n.º 
746.629 – SSP/RO e inscrita no CPF n.º 693.806.192-00 (fls.103 e 121), vencedor da licitação menor 
preço por item através do Pregão e Ata de Registro de Preço ora identificados.                 

Com fundamento nos Autos aqui qualificados, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 
10.520/2002, regulamento através do Decreto Municipal n° 3522/2014 com fulcro no disposto no 
Decreto Municipal Nº 6933/2017 a Controladoria Geral do Município, promove o realinhamento de 
preços da constante Ata, abalizado pela média de pesquisa de mercado promovido pela CGP – 
Controladoria Geral de Preços no dia 07/06/2018, em decorrência de solicitação promovida pela 
empresa detentora do registro de preços, devidamente justificados nos termos a Ata e coligidos aos 
Autos, quais passam a vigor nas condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de realinhamento de preços, embasado em solicitação da 
detentora, na pesquisa de preço de mercado e mapa comparativo de preços com respectivas cópias 
coligidas aos autos fls. 170/203 cujos preços para os saldos registrados em ata, passam a vigorar 
conforme quadro a seguir: 

23.889.352/0001-45 - AUTO POSTO PATRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor 

Unitário Valor Global valor realinhado 

1 GASOLINA COMUM LITROS 167.500 R$ 4,15 R$ 695.125,00
R$ 4,37 Marca: EQUADOR 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GASOLINA COMUM. 
2 ÓLEO DIESEL LITROS 427.500 R$ 3,27 R$ 1.397.925,00

R$ 3,49 Marca: EQUADOR 
escrição Detalhada do Objeto Ofertado:  OLEO DIESEL S500. 

3 ÓLEO DIESEL LITROS 357.000 R$ 3,38 R$ 1.206.660,00
R$ 3,51 Marca: EQUADOR 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OLEO DIESEL S-10. 
Total do Fornecedor: R$ 3.299.710,00   

CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os demais termos constantes da Ata de Registro de Preço ora aditados 
ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes. 

 

 
Elias Caetano da Silva 
Controlador Geral do Município 

Dec. 7070/GAB/PMJP/2017 

Auto Posto Patrão Com. de Combustível Ltda 

CNPJ n° 23.889.352/0001-45 



Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 28144 - Ji-Paraná (RO), 13 de junho de 2018
 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 0523/SRP/CGM/2018, da Controla-
doria-Geral do Município, constante às fls. 59 dos autos, advindo 
da ata de registro de preços n. 047/SRP/CGM/2017, cujo objeto é 
a Aquisição de Material de copa, higiene, limpeza e conservação, 
descritos no termo de referência às fls. 10/13 dos autos.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor de R$ 1.053,95 (um 
mil, cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), em favor da 
empresa COMERCIAL TORRES LTDA – EPP e o valor de R$ 
915,45 (novecentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), em 
favor da empresa PRODULIN EIRELI – ME, perfazendo o valor 
total de R$ 1.969,40 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais 
e quarenta centavos), desde que obedecidas às formalidades legais 
na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 28 de maio de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013
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2° TERMO DE ADITAMENTO DE PREÇO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/SRP/CGM/2018 

 
PROCESSO N° 13635/2017 - SEMOSP. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/CPL/PMJP/2.017. 
OBJETO: INSUMOS DE PAVIMENTAÇÃO 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RO. 
CONTRATADA: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA 
 

Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2018, na Controladoria Geral do Município, nos termos 
ratificado do Processo pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito o Senhor Marcito Pinto, neste ato 
representando o Município de Ji-Paraná, CNPJ 04.092.672/0001-25, com sede à Av. 02 de Abril, 
1701 – Bairro Urupá, de outro lado a Empresa EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, sob CNPJ n° 04.420.916/0001-51, sediada na Rua Nelson Rodrigues, nº 
01, bairro Compensa – Manaus/AM (fone: 69 3223-1091, e-mail: emam@emamasfaltos.com.br), 
neste ato representado por Leonardo Machado de Azevedo Vilela, Sócio Diretor, brasileiro, 
casado, portador do RG n.º M-5.738.021 e inscrito no CPF/MF n.º 001.481.006-94, residente e 
domiciliado na Av. Mário Assayag, 34 – Apto 401, Torre Êxodo, Shallon Tower Park - Compensa – 
Manaus/AM (fls. 178), vencedor da licitação menor preço por item através do Pregão e Ata de 
Registro de Preço ora identificados.                 

Com fundamento nos Autos aqui qualificados, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 
10.520/2002, regulamento através do Decreto Municipal n° 3522/2014 com fulcro no disposto no 
Decreto Municipal Nº 6933/2017 a Controladoria Geral do Município, promove o realinhamento de 
preços da constante Ata abalizado pelos preços de pesquisa em decorrência de solicitação 
promovida pela empresa detentora do registro de preços, devidamente justificados nos termos a 
Ata e coligidos aos Autos, quais passam a vigor nas condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de realinhamento, embasado em pesquisa de preços e 
solicitação da detentora com respectivas cópias coligidas aos autos fls. 254/271 cujos preços para 
os saldos registrados em ata, passam a vigorar conforme quadro a seguir: 

04.420.916/0001-51 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA 

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento 

Quantidade/ 
Saldo Valor Unitário/registrado (%) reajuste Valor a Reequilibrar 

1 MASSA TONELADA 86 R$ 4.719,60

8,00 % 5.097,17 Marca: PETROBRÁS 
Fabricante: PETROBRÁS/Modelo / Versão: PETROBRÁS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASFALTO DILUÍDO PETRÓLEO CM 30 

2 MASSA TONELADA 182 R$ 3.677,47

4,18 % 3.837,60 Marca: PETROBRÁS 
Fabricante: PETROBRÁS/Modelo / Versão: PETROBRÁS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 

6 MASSA TONELADA 18 R$ 3.171,72

-4 % 3.045,75 Marca: EMAM 
Fabricante: EMAM/Modelo / Versão: EMAM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSÃO ASFÁLTICA RUPTURA RÁPIDA RR-1C 

Total do Fornecedor: R$ 1.945.947,52  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os demais termos constantes da Ata de Registro de Preço ora 
aditados ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que 
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes. 

 

 Elias Caetano da Silva 
Controlador Geral do Município 

Dec. 7070/GAB/PMJP/2017 

Emam – Emulsões e Transportes Ltda 
04.420.916/0001-51 

PROCESSO Nº 4147/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Aquisição de Material Permanente (estantes e armário 
em aço)

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 0813/PGM/PMJP/2018, da Procura-
doria-Geral do Município, constante às fls. 36/37, cujo objeto é a 
Aquisição de Material Permanente, conforme descritos no Termo de 
Referência, às fls. 04/05 dos autos.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor de R$ 5.875,00 
(cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais), em favor da empresa 
LOJAS TROPICAL E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, desde 
que obedecidas às formalidades legais na forma da Lei 8.666/93 e 
suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 26 de junho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

PROCESSO Nº 4563/2014 Vol. I ao V
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Contratação de empresa especializada em serviços 
Técnicos Previdenciários  

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 0696/PGM/PMJP/2018, da Procura-
doria-Geral do Município, constante às fls. 1.493/1.504, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada em serviços Técnicos 
Previdenciários, para aditivo de prazo.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor de R$ 22.482,36 
(vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis 
centavos), em favor da empresa ANDERSON DA S. R. COELHO 
– CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME, desde que obedecidas 
às formalidades legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 21 de junho de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

PROCESSO Nº 6456/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Adesão a ata de Registro de Preços n. 047/SRP/
CGM/2017 - Aquisição de Material de copa, higiene, limpeza e 
conservação
À Contabilidade do FPS,

PROCESSO Nº 6457/2018
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO:  Adesão a ata de Registro de Preços n. 037/SRP/
CGM/2017 - Aquisição de Material de Expediente 

À Contabilidade do FPS,

 Senhora Diretora de Contabilidade,

Acolho o Parecer Jurídico nº. 0522/SRP/CGM/2018, da Controla-
doria-Geral do Município, constante às fls. 111 dos autos, advindo 
da ata de registro de preços n. 037/SRP/CGM/2017, cujo objeto é 
a Aquisição de Material de Expediente conforme descritos às fls. 
73/83 dos autos.
HOMOLOGO o processo mencionado acima, e encaminho ao setor 
responsável para EMPENHO, no valor de valor de R$ 4.315,20 
(quatro mil, trezentos e quinze reis e vinte centavos), em favor da em-
presa COMERCIAL TORRES LTDA – EPP, desde que obedecidas 
às formalidades legais na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Ji-Paraná, RO, 28 de maio de 2018.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013
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