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ADENDO MODIFICADOR

RESOLUÇÃO CMDCA

ADENDO MODIFICADOR Nº 02
PREGÃO ELETRÔNICO N. 091/CPL/PMJP/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 1-2176/2019/SEMUSA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação 
predial das áreas internas e externas do Complexo de Saúde 
Padre Romano de Ji-Paraná/RO, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro e 
equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Municipal n. 11.848/19, 
torna Público para conhecimento dos interessados, em especial as 
empresas que retiraram o instrumento convocatório, a seguinte inclu-
são nos termos do Edital da licitação em epígrafe da seguinte forma: 
Incluir no item 14.10 a seguinte exigência: 
Apresentar Registro ou Inscrição da empresa e de seu responsável 
técnico, na entidade profissional competente, comprovando habili-
tação para o desempenho dos serviços.  
Informamos que, em face da modificação ocorrida, e ainda, em atendi-
mento ao Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a 
modalidade de Pregão, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, 
para a data do dia 29/11/2019, às 09h30min (horário de Brasília), 
por meio do site www.comprasnet.gov.br, permanecendo os demais 
itens e anexos do edital inalterados. Publique-se.

Ji-Paraná, 12 de novembro de 2019

Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira 

Decreto n. 11848/GAB/PM/JP/19

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS

N. 153/CPL/PMJP/RO/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 22-5/2019/AGERJI

Participação exclusiva de MEI, ME e EPP
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Pregoeiro 
(a), decreto nº 11848/19, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada 
para Eventual prestação de serviços de fotocópias e encadernações, 

conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes do Termo de Referência. Valor Estimado: 
R$ 70.651,10 (setenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dez 
centavos). Tudo conforme disposto no Edital. Data de abertura: 29 
de novembro 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, 13 de novembro de 2019.

Eder Leoni Mancini
Pregoeiro 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 154/CPL/PMJP/RO/2019

(Participação exclusiva de MEI, ME e EPP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1-8160/2019/SEMED

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu(ua) Pregoeiro 
(a), decreto nº 11848/19, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520/02, 
Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações 
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 consumo e 
material permanente para implementação de rede de informática, 
tendo como unidade interessada a Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED. Valor Estimado: R$ 8.965,01 (oito mil, novecentos e 
sessenta e cinco reais e um centavos). Tudo conforme disposto no 
Edital. Data de abertura: 29 de novembro 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, 13 de novembro de 2019.

Eder Leoni Mancini
Pregoeiro 
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