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AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. 163/CPL/PMJP/13
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 11485/2013/SEMES

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 moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é a Aquisição de Material de Permanente (Equipamentos 
de Informática, Móveis para Escritório, Bebedouro e Ar Condicionado), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, no valor 
de R$ 36.821,30 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta 
centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 27 de 
setembro 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, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 164/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6542/2013/SEMPLAN

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 aparelhos de ar condicionado 
com instalação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Planejamento, no valor de R$ 33.199,47 (trinta e três mil, cento e noventa 
e nove reais e quarenta e sete centavos), tudo conforme disposto no Edital. 
Data de abertura dia 30 de setembro 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, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 

N. 165/CPL/SEMUSA/PMJP/13
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 13407/13/SEMUSA

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 permanente (01 Veículo), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de: 
R$ 34.463,33 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta 
e três centavos), tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 30 
de setembro 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, 06 de setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 166/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 11952/2013/CGM

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 moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é a Aquisição de Material de Permanente (Equipamentos 
de Informática, Móveis para Escritório), para atender as necessidades da 
Controladoria Geral do Município, no valor de R$ 5.570,04 (cinco mil, 
quinhentos e setenta reais e quatro centavos), tudo conforme disposto no 
Edital. Data de abertura dia 01 de outubro 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, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. 167/CPL/PMJP/13

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 12057/2013/PGM

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 moda-
lidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é a Aquisição de Material de Permanente (Equipamentos 
de Informática, Móveis para Escritório), para atender as necessidades da 
Procuradoria Geral do Município, no valor de R$ 21.808,87 (vinte e um mil, 
oitocentos e oito reais e oitenta e sete centavos), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de abertura dia 01 de outubro 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, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 168/CPL/SEMUSA/PMJP/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 13020/13/SEMUSA 

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 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 permanente (compressor), 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor 
de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), tudo conforme disposto no 
Edital, cuja data para recebimento, abertura dos envelopes de propostas e 
sessão de disputa por lances verbais, será realizada no dia 02 de Outubro 
de 2013, às 09:00 horas, (Horário de Brasília-DF), na sala de Licitações, 
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), local este, onde 
poderá ser lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 169/CPL/SEMUSA/PMJP/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 13333/13/SEMUSA 

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 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 especializada em in-
ternet à rádio com fornecimento de equipamentos, instalação e comodato, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no valor 
de R$ 6.716,67 (seis mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete 
centavos), tudo conforme disposto no Edital, cuja data para recebimento, 
abertura dos envelopes de propostas e sessão de disputa por lances verbais, 
será realizada no dia 02 de Outubro de 2013, às 16:00 horas, (Horário de 
Brasília-DF), na sala de Licitações, 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), local este, onde poderá ser lida e retirada cópia 
completa do edital.

Ji-Paraná, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 170/CPL/PMJP/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 13029/13/SEMES

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 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 Contratação de empresa para confecção de 
banner (para a fachada do Ginásio Gerivaldão), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Esportes, no valor de: R$ 6.195,00 (seis mil, 
cento e noventa e cinco reais), tudo conforme disposto no Edital, cuja data 
para recebimento, abertura dos envelopes de propostas e sessão de disputa 
por lances verbais, será realizada no dia 03 de Outubro de 2013, às 09:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), na sala de Licitações, 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), local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 171/CPL/PMJP/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 12133/13/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 1.993 
e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, cujo objeto é a Aquisição de agregados mineral tipo bica 
corrida, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, no valor de: R$ 18.807,75 (dezoito mil, oitocentos e sete 
reais e setenta e cinco centavos), tudo conforme disposto no Edital, cuja 
data para recebimento, abertura dos envelopes de propostas e sessão de 
disputa por lances verbais, será realizada no dia 03 de Outubro de 2013, às 
16:00 horas, (Horário de Brasília-DF), na sala de Licitações, 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), local este, onde poderá 
ser lida e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 06 de Setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº1509/GAB/PM/JP/13



Diário Ofi cial do Município de Ji-Paraná -  N. 16562 - Ji-Paraná (RO), 11 de setembro de 2013

AVISO DE RATIFICAÇÃO

PORTARIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada pelo Decreto n.º 1504/GAB/PMJP/2013, de 04 de 
junho de 2013, referente ao Edital de Licitação na Modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS registrada sob o n.º 015/13/CPL/PMJP/RO, conforme 
processos administrativos n.º 12761/12760/12759/12762/2013/SEMED, 
considerando a necessidade de corrigir erros materiais no Edital, passa a 
ter a seguinte redação:

Onde se lê:

Comprovação de Patrimônio Líquido ou Capital Social Mínimo Realizado e 
Integralizado, de no mínimo 8% (oito por cento), referente ao valor estimado 
para a execução da obra, ou seja, R$ 19.459,29 (dezenove mil, quatrocentos 
e cinqüenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Leia-se:

Comprovação de Patrimônio Líquido ou Capital Social Mínimo Realizado e 
Integralizado, de no mínimo 8% (oito por cento), referente ao valor estimado 
para a execução da obra, ou seja, R$ 11.459,29 (onze mil, quatrocentos e 
cinqüenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Em toda a extensão do Edital:
Onde se lê:

PORTARIA Nº 019/SEPLAN/2013.
Nomeia Membros da Comissão Especial, para acompanhar, fi scalizar e 
receber o serviço de Aquisição de Baterias conforme Processos Adminis-
trativos nº 1-7741/2013    
 
MARCITO PINTO, Secretário Municipal de Planejamento, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei:

 RESOLVE:

 Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Especial para acompanhar, 

fi scalizar e receber os serviços celebrados entre o Município de Ji-Paraná 
e a Empresa MANFRA & CIA LTDA em decorrência do Processo admi-
nistrativo nº. 1-7741/2013, tendo como objeto do presente instrumento  
a contratação de empresa para ENTREGA DE Bateria Carregador  na 
Secretaria Municipal de Planejamento 
 
Art. 2º - A Comissão será composta pelos membros abaixo relacionados, 
que atuarão sob a presidência do primeiro:
 DURVAL BARTOLOMEU TRIGUEIRO MENDES JUNIOR
JOSÉ CARLOS DA SILVA
  ELIANE CRISTINE SILVA

 Art. 3º - A Comissão deverá acompanhar a execução do objeto 
do contrato referido no artigo primeiro desta portaria, certifi cando notas, 
fi cando incumbida de comunicar, a qualquer tempo, ao gabinete da Secre-
taria de Planejamento as situações que reclamarem medidas urgentes.

 Art. 4º - As funções, exercidas pelos servidores ora nomeados, 
são consideradas de interesse público, não gerando ônus para o Município.

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Ji-Paraná, RO, 09 de Setembro de 2013.

Marcito Pinto
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n°. 0532/GAB/PM/JP/2013.

Valor Global: R$ 243.241,18 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e 
quarenta e um reais e dezoito centavos).

Leia-se:

Valor Global: R$ 143.241,18 (cento e quarenta e três mil, duzentos e 
quarenta e um reais e dezoito centavos).

Ji-Paraná, 10 de setembro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Presidente da CPL

Decreto n.º 1504/GAB/PM/JP/13


