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AVISO DE DISPENSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATA-

ÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.1-2866/2020/SEMEIA 
A Prefeitura do Município de Ji-Paraná, por intermédio da Co-
missão Permanente de Licitações - CPL, designada pela Decreto nº 
11.847/GAB/PM/JP/2019 de 08 de outubro de 2019, em atendimento 
a demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA, 
e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública na 
modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, tipo Menor Preço, para 
contratação, em caráter de emergência, com base no inciso IV, do 
art. 24, da Lei Federal 8.666/93 com o art. 26 do mesmo diploma 
legal, tendo por objeto a Contratação emergencial de serviços de 
contratação em caráter emergencial de licitação, por período de 
06 (seis) meses de empresa para recepção e destinação fi nal do 
resíduos sólidos domiciliares e comerciais (pequenos geradores) 
coletados na zona urbana, rural e distritos do Município de 
Ji-Paraná/RO, em conformidade com o estabelecido no Termo 
de Referência (fl s. 04 a 11), na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, com endereço na Av. 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá, 
em Ji-Paraná/RO. A Comissão procedeu: A escolha da proposta mais 
vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado e, tendo 
em vista o caráter de urgência da Contratação, foi encaminhada via 
email a única empresa do ramo (fl s. 30 a 34), empresa MFM SOLU-
ÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 
05.099.538/0001-19, com valor por tonelada, de R$ 159,00 (cento e 
cinquenta e nove reais) e com o valor total de R$ 1.908.000,00 (um 
milhão e novecentos e oito reais), para uma quantidade mensal 
de 2.000 toneladas, sendo que a empresa em sua cotação fl s. 33, 
informou que o que ultrapassar o quantitativo não gerará custos 
a Administração. Lavrado o presente Termo de Dispensa, que segue 
assinado, remetemos os autos à Procuradoria-Geral do Município para 
parecer de homologação e adjudicação, se assim entender, nos termos 
da Lei 8.666/93, e suas modifi cações, bem como sua publicação.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

EDER LEONI MANCINI
Presidente da CPL

Decreto n. 11.847/2019 

AVISO DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 041/2020/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-13329/2019/SEMUSA

(ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E ITENS DE 
AMPLA CONCORRÊNCIA)

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, 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 ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é a Aquisição de material permanente (equipamentos 
hospitalares, eletrodomésticos, móveis e outros), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado: R$ 
636.272,60 (seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e dois 
reais e sessenta centavos). Tudo conforme disposto no Edital. Data 
de abertura: 03/04/2020, às 09hs00min (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, 20 de março de 2020.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019

AVISO DE SUSPENÇÃO

PORTARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 037/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1-421/2020/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira, 
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos interes-
sados que em razão de pedidos de esclarecimentos. Fica SUSPENSO 
“SINE DIE” o PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2020, cujo objeto 
é o(a) Contratação de  instituição (Agente de Integração de Es-
tágios), especializada em recrutamento, seleção e acompanhamento 
de estagiários devidamente matriculados em Instituição de Ensino 
Superior ou Ensino Técnico para exercer atividades na Secretaria 
Municipal de Saúde e nas Unidades vinculadas, conforme especifi -
cações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E 
SEUS ANEXOS. Informações no endereço eletrônico: http://www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Ji-Paraná, 20 de março de 2020.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira 

Decreto nº 11.848/2019

PORTARIA
Nº: 13/2020-PR/AMT.

 3º SGT PM Alex Marcos da Silva, Presidente da Autarquia Muni-
cipal de Trânsito e Transporte de Ji-Paraná – AMT, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo anexo I § 1.3 da Lei Municipal nº 
2900/2015, e pelo Decreto nº 9443/GAB/PMJP/2018;
 
CONSIDERANDO que a servidora Elaine Martins Barbosa foi co-
locada de férias no mês de fevereiro de 2020, e esta Autarquia tem a 
necessidade da permanência da mesma em seu setor.

CONSIDERANDO que já foram pagos o valor correspondente à 
terço de férias.
RESOLVE:
    Art. 1º. – Transferir o 
período de gozo de ferias correspondente a 30 dias para um momento 
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oportuno para ambos.

      Art. 2º. - Esta portaria 
entra em vigor na data de sua assinatura.
                                                                  

Ji-Paraná-RO, 23 de março de 2020.

3º SGT PM Alex Marcos da Silva 
Presidente da AMT

Dec. nº. 9443/GAB/PMJP/18.

PORTARIA
Nº: 14/2020-PR/AMT.

 3º SGT PM Alex Marcos da Silva, Presidente da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte de Ji-Paraná – AMT, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo anexo I § 1.3 da Lei Municipal 
nº 2900/2015, e pelo Decreto nº 9443/GAB/PMJP/2018;
 
CONSIDERANDO que o servidor Daniel Travassos Lucena dos 
Santos foi colocado de férias no mês de março de 2020, e esta Au-
tarquia tem a necessidade da permanência do mesmo em seu setor.

CONSIDERANDO que já foram pagos o valor correspondente à 
terço de férias ao servidor.

RESOLVE:
 Art. 1º. – Transferir o período de gozo de ferias corres-
pondente a 20 dias para um momento oportuno para ambos.

  Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Ji-Paraná-RO, 23 de março de 2020.

3º SGT PM Alex Marcos da Silva 
Presidente da AMT

Dec. nº. 9443/GAB/PMJP/18.


