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AVISOS DE LICITAÇÃO

DECISÕES DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 081/CPL/PMJP/RO/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 9550/17-9613/17/SEMUSA
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 (equipamentos e suprimentos 
de informática), para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Valor Estimado: R$ 10.134,03 (dez mil cento e trinta e quatro reais 
e três centavos). Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 
04 de julho 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, 19 de junho de 2018.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 082/CPL/PMJP/RO/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 4196/2018/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro, 

PROCESSO: 1-976/2017
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social 
ASSUNTO: Registro de Preços

À Procuradoria-Geral do Município
Dr. Silas Rosalino de Queiroz 

Senhor Procurador,

Vieram os autos para análise do pedido de prorrogação de prazo 
de vigência ao Contrato n. 023/SRP/CGM/2017, celebrado entre 
o Município e a empresa RONDON AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO EIRELI - EPP, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, 
remarcação e fornecimento de passagens terrestres (nacionais, in-
termunicipais e interestaduais), conforme especificado na cláusula 
segunda do contrato supramencionado. 

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral do Município junta aos 
autos o Parecer n. 978/2018, concluindo ao final pelo deferimento 
do pedido.

Ante ao exposto, ratifico o Parecer supramencionado adotando-o 
como fundamento legal para AUTORIZAR à prorrogação do prazo 
de vigência ao Contrato n. 023/SRP/CGM/2017 por mais 12 (doze) 
meses, mantendo-se as demais cláusulas inalteradas.      

Ji-Paraná, 30 de maio de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

PROCESSO 1-14556/2016
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
ASSUNTO: Contratação de empresa 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de prorrogação do 
prazo de vigência e execução ao Contrato n. 033/PGM/PMJP/2017, 
celebrado com a empresa CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI 
- EPP, cujo objeto consiste na contratação de empresa para pavi-

mentação, drenagem, com calçadas, meio fio e sarjetas em ruas e 
avenidas do Município.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Município junta aos 
autos o Parecer Jurídico n. 695/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 pró-
prios e jurídicos fundamentos, autorizo a prorrogação do prazo de 
vigência e execução ao Contrato n. 033/PGM/PMJP/2017 até o dia 
29/07/2018, a contados a partir do dia 08/06/2018, mantendo-se as 
demais condições pactuadas inalteradas.

À PGM para as providências de praxe.  
   

Ji-Paraná, 04 de junho de 2018.

MARCITO PINTO
Prefeito Municipal

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 PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de 
veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação.Valor Estimado: R$ 75.185,10 (setenta e cinco mil, cento 
e oitenta e cinco reais e dez centavos), tudo conforme disposto no 
Edital. Data de abertura dia 04 de julho de 2018, 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 de Compras do Governo Federal - Comprasnet 
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br), e/ou Portal da 
Transparência (http://www.ji-parana.ro.gov.br) poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 19 de junho de 2018.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 083/CPL/PMJP/RO/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 4124/2018/SEMAS
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 PRE-
SENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com PARTICI-
PAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP, cujo objeto é contratação 
de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.  Valor Estimado R$ 36.429,13 (trinta e seis mil, quatrocentos 
e vinte e nove reais e treze centavos), tudo conforme disposto no 
Edital. Data de abertura dia 04 de julho de 2018, às 12:00 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 de Compras do Governo Federal - Comprasnet 
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br), e/ou Portal da 
Transparência (http://www.ji-parana.ro.gov.br) poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 19 de junho de 2018.

Jackson Junior de Souza
Pregoeiro

Decreto nº 6919/GAB/PM/JP/17




