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DECISÕES DO PREFEITO
PROCESSO 1-2775/2019

INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: Registro de Preços 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos, tendo como objeto: registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de banheiros químicos, conforme especificado às fls. 04/07. 

Após os tramites de praxe, a CPL às fls. 73 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica, visando Registro de Preços.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-3440/2019
INTERESSADO: SEMEIA
ASSUNTO: Registro de Preços 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, tendo como objeto: aquisição de material permanente (ca-
deiras em polipropileno sem braço, projetor de multimídia, notebook, 
câmaras fotográficas), conforme especificado às fls. 04/09. 

Após os tramites de praxe, a CPL às fls. 31 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO o início 
da licitação.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-3607/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação   
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de 
Educação, tendo como finalidade: contratação de profissional para 
ministrar treinamento em educação física adaptada e inclusiva para 
pessoas com deficiência, conforme especificado no termo de referên-
cia acostados às fls. 04/09.
Instruído os autos com a documentação de praxe, a CPL enquadra o 
feito nos moldes do artigo 24, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93. 
 Ante ao exposto, e com base no Parecer acima mencionado AUTO-
RIZO o inicio do procedimento.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-4325/2019
INTERESSADO: SEMED
ASSUNTO: Aquisição  

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal 
de Educação, tendo como objeto: aquisição de medalhas e 
troféus esportivos para o X JEAR – Jogos Escolares da Área 
Rural, Intercâmbio Escolar de Futsal e Intercâmbio Escolar 
da EJA, conforme especificado às fls. 04/32. 

Após os tramites de praxe, a CPL às fls. 89 manifesta-se 
definindo o enquadramento do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do 
Decreto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO 
o início da licitação.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO: 1-4694/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Contratação de serviços de terceiros

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, tendo como objeto a contratação de empresa 
especialidade em construção civil para reforma de Unidade 
Básica de Saúde Nova Colina, conforme especificado nos 
autos às fls. 04/09.
Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 90 manifesta-se 
definindo o enquadramento do procedimento licitatório na 
modalidade: Tomada de Preços.
Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do 
Decreto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO 
o início da licitação.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-5956/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição de material permanente, equipa-
mentos hospitalares 

À Comissão Permanente de Licitação 
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, tendo como objeto: aquisição de material perma-
nente, equipamentos hospitalares, conforme especificado às 
fls. 04/07. 
Após os tramites de praxe, a CPL às fls. 69 manifesta-se 
definindo o enquadramento do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do 
Decreto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO 
o início da licitação.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-10919/2018
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Registro de Preços 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, tendo como objeto: registro de preços para futura 
e eventual contratação de empresa especializada em manu-
tenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças 
para os equipamentos odontológicos, conforme especificado 
às fls. 04/13. 

Após os tramites de praxe, a CPL às fls. 45 manifesta-se 
definindo o enquadramento do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, visando Registro 
de Preços.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do 
Decreto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO 
o início da licitação.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-12292/2018
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material permanente  

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, tendo como finalidade: aquisição de material permanen-
te (extintor de incêndio), conforme especificado no termo de 
referência acostados às fls. 04/07.

Instruído os autos com a documentação de praxe, a CPL en-
quadra o feito nos moldes do artigo 24, inciso II da Lei Federal 
n. 8.666/93. 

 Ante ao exposto, e com base no Parecer acima mencionado 
AUTORIZO o inicio do procedimento.

Ji-Paraná, 06 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO: 1-1684/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Adesão a Ata de Registros de Preços

À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,

Trata-se de solicitação formulada pela SEMUSA visando 
Adesão a Ata de Registro de Preços n. 056/SRP/CGM/2019, 
originária do Pregão Eletrônico n. 0141/2018-CPL/PMJP/
RO, objetivando à aquisição de veículo automotor, no valor 
total de R$ 135.990,0 (cento e trinta e cinco mil, novecentos 
e noventa reais).

Instada a se manifestar a Controladoria-Geral do Município 
junta aos autos o Parecer de Liberação de Adesão n. 614/SRP/
CGM/2019, concluindo pelo deferimento do pedido.

Ante ao exposto, e por tudo que constam nos autos, AUTORIZO 
a adesão requerida, nos termos especificados no Parecer de 
Liberação de Adesão supramencionado.

Ji-Paraná, 07 de maio de 2019.

MARCITO PINTO 
Prefeito
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PROCESSO 1-3535/2019

INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo como objeto: aquisição de material de consumo (injetor endos-
cópio e kit de ligadura elástica), conforme especificado às fls. 04/07. 

Após os tramites de praxe, a CPL às fls. 27 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 6933/GAB/PM/JP/2017, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 07 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO: 1-5306/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
ASSUNTO: Adesão a Ata de Registros de Preços

À Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Luiz Fernandes Ribas Motta

Senhor Secretário,
Trata-se de solicitação formulada pela SEMETUR visando Adesão 
a Ata de Registro de Preços n. 615/SRP/CGM/2019, originária do 
Pregão Presencial n. 73/2018-CPL/PMJP/RO, objetivando a contra-
tação de empresa especializada em prestação de serviços de locação 
de sonorização, palco, iluminação, decoração e outro, no valor total 
de R$ 3.888,00 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais).
Instada a se manifestar a Controladoria-Geral do Município junta 
aos autos o Parecer de Liberação de Adesão n. 615/SRP/CGM/2019, 
concluindo pelo deferimento do pedido.
Ante ao exposto, e por tudo que constam nos autos, AUTORIZO a 
adesão requerida, nos termos especificados no Parecer de Liberação 
de Adesão supramencionado.

Ji-Paraná, 07 de maio de 2019.

MARCITO PINTO 
Prefeito

PROCESSO 1-5756/2019
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração  
ASSUNTO: Pagamento de taxa de inscrição de curso 

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Ad-
ministração, tendo como finalidade: pagamento de taxa de inscrição 
de curso “recursos humanos e a implantação do e-social”, conforme 
especificado no termo de referência acostados às fls. 04/07.
Instruído os autos com a documentação de praxe, a CPL enquadra o 
feito nos moldes do artigo 25, inciso II c/c com art. 13, ínscio VI, da 
Lei Federal n. 8.666/93. 
 Ante ao exposto, e com base no Parecer acima mencionado AUTO-
RIZO o inicio do procedimento.

Ji-Paraná, 07 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito 

PROCESSO 1-10899/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Registro de Preço – reequilíbrio econômico e finan-
ceiro  

À Controladoria-Geral do Município
Sr. Elias Caetano

Senhor Controlador-Geral,

Vieram os autos para análise e decisão quanto à solicitação de reequi-
líbrio econômico e financeiro formulado pela empresa ASTHAMED 
COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES EIRELI EPP, referente ao Registro de Preços n. 036/SRP/
CGM/2018 – aquisição de medicamentos, justificando a empresa 
em síntese que os preços iniciais contratados estão abaixo do valor 
atual de mercado, tornando-se inexeqüível, conforme documentos 
juntados às fls. 150/162.

A Controladoria-Geral do Município manifesta-se através do Parecer 
n. 0622/SRP/CGM/2019 (fls. 171), concluindo ao final, pelo defe-
rimento do pedido.

Ante ao exposto, e com base nos documentos que instruem os autos 
AUTORIZO o pedido, conforme descrição abaixo:

• ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES
 item 130 (ocitocina – ampola 1,00 ML) de R$ 1,05 para 
R$ 1,51.

Cumpra-se.

Publique-se.

Ji-Paraná, 07 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

PROCESSO 1-8128/2018
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social  
ASSUNTO: Aquisição e serviços de instalação  

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social, visando a aquisição de porta de ferro, grade de ferro, 
janela de ferro e serviços de instalação, conforme descrito às fls. 04/10.

Às fls. 141, consta o Termo de Dispensa n. 023/CPL/PMJP/2019, 
contendo o resultado do procedimento.

Instada a se manifestar sobre a regularidade do procedimento a 
Procuradoria Geral do Município junta aos autos o Parecer Jurídico 
n. 453/PGM/PMJP/2019, concluindo que o feito se encontra apto 
para homologação.

Ante ao exposto e tendo como fundamento a manifestação da Pro-
curadoria Geral do Município supramencionada, HOMOLOGO o 
Termo de Dispensa n. 023/CPL/PMJP/2019, nos termos do artigo 
24, inciso II, da Lei 8666/93.  

ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa ENEIAS 
CUSTODIO DA CRUZ, que se sagrou vencedora do procedimento, 
no valor total de R$ 7.430,00 (sete mil, quatrocentos e trinta reais).

À SEMFAZ para as providências de estilo.

 Publique-se.

Ji-Paraná, 07 de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito

DECISÕES DO GABINETE

DECRETO

PROCESSO N. 1-2457/2019
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito       
ASSUNTO: Diárias

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 
Trata-se de diárias concedidas em favor do Secretário Municipal 
de Obras e Serviços Públicos: Cleberson Littig Bruscke, conforme 
descrito às fls. 04. 
Em análise a prestação de contas juntada aos autos, a Controladoria 
Geral do Município manifesta-se às fls. 26, através do Parecer n. 
1221/CGM/2019, concluindo pela aprovação da referida prestação 
de contas e baixa da responsabilidade.
Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado APROVO 
a prestação de contas juntada aos autos. 

Arquive-se.
Ji-Paraná, 08 de maio de 2019.

José Roberto França de Andrade
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 10271/GAB/PM/JP/2018

PROCESSO N. 1-3358/2019
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito       
ASSUNTO: Diárias

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 
Trata-se de diárias concedidas em favor da servidora: Andressa Valéria 
de Andrade, conforme descrito às fls. 04. 
Em análise a prestação de contas juntada aos autos, a Controladoria 
Geral do Município manifesta-se às fls. 31, através do Parecer n. 
1222/CGM/2019, concluindo pela aprovação da referida prestação 
de contas e baixa da responsabilidade.
Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado APROVO 
a prestação de contas juntada aos autos. 

Arquive-se.

Ji-Paraná, 08 de maio de 2019.

José Roberto França de Andrade
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 10271/GAB/PM/JP/2018

DECRETO N. 11046/GAB/PM/JP/2019
10 DE MAIO DE 2019

Revoga o Decreto n. 10943/GAB/PM/JP/2019, de 16 de abril de 2019.

MARCITO PINTO, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica 
Municipal, e
Considerando solicitação do Secretário Municipal de Planejamento,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n. 10943/GAB/PM/JP/2019, de 16 de 
abril de 2019, que revogou o Decreto n. 10765/GAB/PM/JP/2019, que 
autorizou a cessão do servidor municipal Ronaldo Batista Alexandre, 
à Assembléia Legislativa de Rondônia.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 1º de maio de 2019.

Palácio Urupá, aos 10 dias do mês de maio de 2019.

MARCITO PINTO
Prefeito
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AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N. 036/
CPL/PMJP/RO/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 859/2019/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro (a), 
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 ELETRÔ-
NICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME/EPP, cujo objeto é o Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de serviços de fornecimento de 
Buffet (refeições), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED. Fonte de Recursos: Próprio. Valor Estimado: R$ 
50.240,00 (cinquenta mil, duzentos e quarenta reais), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de Abertura: 23 de maio de 2019, 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, 09 de maio de 2019.

Valdeir Antonio de Souza 
Pregoeiro 

Decreto n. 10730/GAB/PM/JP/19


