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DECISÕES  DO PREFEITO

AVISOS DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. 1-10244/2013
INTERESSADO: SEMFAZ
ASSUNTO: Contratação de Empresa

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dr. Jackson Junior de Souza

 Senhor Presidente,
 Encaminho o presente Processo, AUTORIZANDO a ins-
tauração do Procedimento Licitatório, na forma de Lei n. 8.666/93 com 
suas alterações, Lei n. 10.520/02 e demais legislações vigentes, na forma 
PREGÃO PRESENCIAL.   

Ji-Paraná, 13 de agosto de 2013.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal 

PROCESSO N. 1-12013/2013
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de Material  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Dr. Jackson Junior de Souza

 Senhor Presidente,
 Encaminho o presente Processo, AUTORIZANDO a ins-
tauração do Procedimento Licitatório, na forma de Lei n. 8.666/93 com 
suas alterações, Lei n. 10.520/02 e demais legislações vigentes, na forma 
PREGÃO PRESENCIAL.   

Ji-Paraná, 13 de agosto de 2013.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 130/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1010/029/13/FUNDAÇÃO 
CULTURAL

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoeiro, 
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 de Consumo 
(Gêneros Alimentícios não perecíveis e materiais de limpeza), para 
atender as necessidades da Fundação Cultural, no valor de R$ 10.859,13 
(dez mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e treze centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 28 de agosto de 2013, 
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, 12 de agosto de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 131/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1010/027/13/FUNDAÇÃO 
CULTURAL

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoeiro, 
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 Muni-
cipal 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 Expediente, para atender as necessidades da Fundação Cultural, 
no valor de R$ 25.982,25 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois 
reais e vinte e cinco centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
abertura dia 28 de agosto de 2013, 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, 12 de agosto de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 132/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8082/2013/SEMFAZ

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoeiro, 
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 Tonner, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, no valor 
de R$ 98.290,00 (noventa e oito mil, duzentos e noventa reais), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 28 de agosto de 2013, 
às 16:00 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, 12 de agosto de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 133/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 10243/2013/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoeiro, 
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 Aquisição de Filtros, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no 
valor de R$ 40.160,52 (quarenta mil, cento e sessenta reais e cinquenta 
e dois centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 29 
de agosto de 2013, 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, 12 de agosto de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 134/CPL/PMJP/13
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6464/2013/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio do seu Pregoeiro, 
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 Muni-
cipal 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, para 
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
hora máquina/caminhão, com operador/motorista, para realização 
de serviços de recuperação dos sistemas viários urbanos e rurais do 
Município e reabertura de canais, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor estimado 
de R$ 824.736,24 (Oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta 
e seis reais e vinte e quatro centavos), tudo conforme disposto no Edital. 
Data de abertura dia 28 de agosto de 2013, às 15:00 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, 13 de agosto de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

NOTIFICAÇÕES
NOTIFICAÇÃO

ORIGEM: Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-
nar – CPPAD
INDICIADA: ANA DE SOUZA ARDAYA
LOTAÇÃO: FUNDEB - SEMED 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Carajás, n. 939, Parque São Pedro 
– Ji-Paraná/RO.

  Conforme Termo de Indiciação, fi ca a servidora 
ANA DE SOUZA ARDAYA, Cuidadora Educacional para Pessoas com 
Defi ciência, Matrícula n. 13363, CITADA da instauração do Processo 
Administrativo Disciplinar n. 1-8597/2013 e ainda para conhecimento do 
objeto que motivou a instauração do referido. Fica ainda a servidora noti-
fi cada para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 197, § 1º da Lei n. 
1405/05, apresentar DEFESA ESCRITA dirigida à Comissão Processante, 
instalada no prédio da Procuradoria Geral do Município – PGM, localizada 
na Avenida Transcontinental, n. 2351, esquina com a Rua Menezes Filho, 
1º andar, Bairro 02 de Abril, nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO. A 
não apresentação da defesa importará nos efeitos da revelia. É facultado 
a servidora ora citada, ou à seu advogado legalmente constituído, arrolar e 
reinquirir as testemunhas, produzir provas, contraprovas e acompanhar o 
processo na repartição, em todo o seu desenvolvimento. Fica a disposição 
do indiciado fotocópia, na íntegra, dos autos supracitados.

  Ji-Paraná-RO, 13 de agosto de 2013.

Armando Reigota Ferreira Filho

Presidente da CPPAD

Dec. n. 0524/GAB/PMJP/2013

NOTIFICAÇÃO

ORIGEM: Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-
nar – CPPAD
INDICIADA: BEATRIZ SOARES CORREIA
LOTAÇÃO: Divisão de Saúde Bucal - SEMUSA 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Mogno, n. 419, Nova Brasília – 
Ji-Paraná/RO.

  C o n f o r m e  T e r m o  d e  I n d i c i a -
ç ã o ,  f i c a  a  s e r v i d o r a  B E AT R I Z  S O A R E S  C O R R E I A ,                                                                                                                                         
Auxiliar de Serviços Odontológicos, Matrícula n. 11330, CITADA da 
instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 1-2396/2013 e 
ainda para conhecimento do objeto que motivou a instauração do referido. 
Fica ainda a servidora notifi cada para, no prazo de 05 (cinco) dias, con-
forme art. 197, § 1º da Lei n. 1405/05, apresentar DEFESA ESCRITA 
dirigida à Comissão Processante, instalada no prédio da Procuradoria 
Geral do Município – PGM, localizada na Avenida Transcontinental, nº. 
2351, esquina com a Rua Menezes Filho, 1º andar, Bairro 02 de Abril, 
nesta cidade e comarca de Ji-Paraná/RO. A não apresentação da defesa 
importará nos efeitos da revelia. É facultado a servidora ora citada, ou à 
seu advogado legalmente constituído, arrolar e reinquirir as testemunhas, 
produzir provas, contraprovas e acompanhar o processo na repartição, em 
todo o seu desenvolvimento. Fica a disposição do indiciado fotocópia, na 
íntegra, dos autos supracitados.

  Ji-Paraná-RO, 13 de agosto de 2013.

Armando Reigota Ferreira Filho

Presidente da CPPAD

Dec. n. 0524/GAB/PMJP/2013

NOTIFICAÇÃO

ORIGEM: Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-
nar – CPPAD
INDICIADA: JOSELI DA SILVA ELEOTÉRIO
LOTAÇÃO:  SEMUSA 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Davi Canabarro, n. 1989, Costa e 
Silva – Porto Velho/RO.

  C o n f o r m e  T e r m o  d e  I n -
diciação, fica a servidora JOSELI DA SILVA ELEOTÉRIO,                                                                                                                                       
Técnica de Enfermagem, Matrícula n. 12325, CITADA da instauração 
do Processo Administrativo Disciplinar n. 1-2398/2013 e ainda para 
conhecimento do objeto que motivou a instauração do referido. Fica ainda 
a servidora notifi cada para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 
197, § 1º da Lei n. 1405/05, apresentar DEFESA ESCRITA dirigida à 
Comissão Processante, instalada no prédio da Procuradoria Geral do Mu-
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nicípio – PGM, localizada na Avenida Transcontinental, n. 2351, esquina 
com a Rua Menezes Filho, 1º andar, Bairro 02 de Abril, nesta cidade e 
comarca de Ji-Paraná/RO. A não apresentação da defesa importará nos 
efeitos da revelia. É facultado a servidora ora citada, ou à seu advogado 
legalmente constituído, arrolar e reinquirir as testemunhas, produzir pro-
vas, contraprovas e acompanhar o processo na repartição, em todo o seu 
desenvolvimento. Fica a disposição do indiciado fotocópia, na íntegra, dos 
autos supracitados.
  

Ji-Paraná-RO, 13 de agosto de 2013.

Armando Reigota Ferreira Filho

Presidente da CPPAD

Dec. n. 0524/GAB/PMJP/2013

NOTIFICAÇÃO

ORIGEM: Comissão Permanente de Processo Administrativo Discipli-
nar – CPPAD
INDICIADA: SIGELMHAN TAVARES DA COSTA
LOTAÇÃO: PACS - SEMUSA 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rio Tapajós, n. 1042, Dom Bosco 
– Ji-Paraná/RO.
  C o n f o r m e  T e r m o  d e  I n d i c i a ç ã o , 
f i ca  a  s e rv ido ra  SIGELMHAN TAVARES DA COSTA,                                                                                                                                           
Agente Comunitário de Saúde, Matrícula n. 27192, CITADA da instau-
ração do Processo Administrativo Disciplinar n. 1-2402/2013 e ainda 
para conhecimento do objeto que motivou a instauração do referido. Fica 
ainda a servidora notifi cada para, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 
art. 197, § 1º da Lei n. 1405/05, apresentar DEFESA ESCRITA dirigida 

à Comissão Processante, instalada no prédio da Procuradoria Geral do 
Município – PGM, localizada na Avenida Transcontinental, n. 2351, es-
quina com a Rua Menezes Filho, 1º andar, Bairro 02 de Abril, nesta cidade 
e comarca de Ji-Paraná/RO. A não apresentação da defesa importará nos 
efeitos da revelia. É facultado a servidora ora citada, ou à seu advogado 
legalmente constituído, arrolar e reinquirir as testemunhas, produzir pro-
vas, contraprovas e acompanhar o processo na repartição, em todo o seu 
desenvolvimento. Fica a disposição do indiciado fotocópia, na íntegra, dos 
autos supracitados.
  

Ji-Paraná-RO, 13 de agosto de 2013.

Armando Reigota Ferreira Filho

Presidente da CPPAD

Dec. n. 0524/GAB/PMJP/2013


