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DECISÕES DO PREFEITO
PROCESSO: 1-2023/2021

INTERESSADO: SEMAD
ASSUNTO: Pagamento de inscrição em curso

À Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de 
Administração, tendo como objeto pagamento de inscrição do curso 
intitulado: “Como elaborar e julgar a planilha de formação de pre-
ços de acordo com IN Nº 05/2017”, conforme Termo de Referência 
de fls. 04/05.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 54 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Inexigi-
bilidade de Licitação com base no art. 25, II c/c art. 13, VI, ambos 
da Lei 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.

Ji-Paraná, 10 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-1626/2021
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP)

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Vieram os autos para análise e decisão quanto a contratação de em-
presa especializada em fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), em botijões de 45 kg, mediante troca de botijões para atender 
as necessidades do Hospital Claudionor Couto Roriz, conforme 
descrito no Termo de Referência de fls. 04/17.

O feito está instruído com a documentação de praxe, tendo como 
peças principais: o Termo de Referência, a Cotação de Preço, a 
Reserva Orçamentária, Termo de Dispensa n. 006/CPL/PMJP/2021 
apresentando o resultado do procedimento.

Instada a se manifestar sobre a regularidade dos atos, a Procu-
radoria-Geral do Município juntou aos autos o Parecer Jurídico n. 
150/PGM/PMJP/2021 (fls. 78/82), manifestando de forma favorável.

Ante ao exposto e considerando parecer jurídico supracitado, RECO-
NHEÇO E RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com funda-
mento no art. 24, IV e art. 26, ambos da Lei Federal n. 8.666/93, em 
favor da empresa vencedora do procedimento, Kobayashe Montezani 
Comercio e Serviços EIRELI, CNPJ n. 27.584.111/0001-49, no valor 
unitário de 370,00 (trezentos e setenta reais), limitando-se ao valor 
da aquisição em R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil, novecentos e 
cinqüenta reais).

À PGM para as providências de estilo.

Publique-se. 
Ji-Paraná, 15 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-1522/2021
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação 
ASSUNTO: Termo de fomento 

Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de celebração de 
parceria com a Associação de Integração Social Solidária Divina 
Providência – Centro Educacional Grilo Falante, visando o custeio 
com as despesas advindas da prestação dos serviços educacionais 
prestados pela entidade na área de educação infantil. 

Em análise ao pleito, a Procuradoria Geral do Município emitiu o 
Parecer Jurídico n. 148/PGM/PMJP/2021 (fls. 65/67), concluindo 
que o feito comporta deferimento, uma vez que foram cumpridos 
os requisitos legais. 

Ante ao exposto, e em razão dos documentos que instruem o feito, 
RATIFICO o Parecer Jurídico supramencionado, pelos seus próprios 
e jurídicos fundamentos.

Autorizo a formalização do Termo de Fomento com a entidade, que 
tem como objeto o repasse financeiro no montante de R$ 972.000,00 
(novecentos e setenta e dois mil reais) para que possa prestar os 
serviços educacionais na área de educação infantil.

À PGM para elaboração do competente termo.

Cumpra-se.
   

Ji-Paraná, 17 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-170/2021
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Publicações obrigatórias no Diário Oficial da União

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO

Vieram os autos para análise e decisão quanto a contratação direta 
dos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial da União para 
suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme Termo de 
Referência de fls. 04/05.

Instada a se manifestar sobre a regularidade dos atos, a Procu-
radoria-Geral do Município juntou aos autos o Parecer Jurídico n. 
024/PGM/PMJP/2021 (fls. 12/20), manifestando de forma favorável.

Ante ao exposto e considerando parecer jurídico supracitado, RECO-
NHEÇO E RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento nos artigos 25 e 26, da Lei Federal n. 8.666/93, em favor 
da IMPRENSA NACIONAL, CNPJ n. 04.196.645/0001-00, no valor 
estimado de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

À PGM para as providências de estilo.

Publique-se. 

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-171/2021
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Publicações obrigatórias no Diário Oficial do Estado
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO

Vieram os autos para análise e decisão quanto a contratação direta 
dos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Estado 
de Rondônia para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito, 
conforme Termo de Referência de fls. 04/05.
Instada a se manifestar sobre a regularidade dos atos, a Procu-
radoria-Geral do Município juntou aos autos o Parecer Jurídico n. 
024/PGM/PMJP/2021 (fls. 12/20), manifestando de forma favorável.
Ante ao exposto e considerando parecer jurídico supracitado, RECO-
NHEÇO E RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento nos artigos 25 e 26, da Lei Federal n. 8.666/93, em favor 
da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLI-
COS ADMINISTRATIVOS (SUGESPE), CNPJ n. 03.693.136/0001-
12, no valor estimado de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

À PGM para as providências de estilo.

Publique-se. 

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-9486/2020
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição de Material Permanente

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela SEMUSA, tendo como objeto 
a aquisição de material permanente (aparelho de gasometria para a 
UTI Municipal) para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, conforme 
Termo de Referência de fls. 62/65.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 144 manifesta-se definindo 
o enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
na sua forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-2126/2021
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Contratação de empresa de seguro de veículo HILUX 
CDL OWM4FD

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pelo Gabinete do Prefeito, tendo 
como objeto a contratação de empresa de seguro de veículo HILUX 
CDL OWM4FD para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, 
conforme Termo de Referência de fls. 04/08.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 34 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
na sua forma Eletrônica.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-10736/2020
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de materiais elétricos  
À Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, tendo como objeto a aquisição de materiais elétricos para 
suprir as necessidades do Hospital Municipal, conforme Termo de 
Referência de fls. 04/08.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 82 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Dispensa 
de Licitação com base no art. 24, II da Lei 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-1570/2021
INTERESSADO: SEMUSA
ASSUNTO: Aquisição de material permanente e serviços de manu-
tenção na rede elétrica hospitalar

À Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo como objeto a aquisição de material permanente e serviços de 
manutenção na rede elétrica do Hospital Municipal, conforme Termo 
de Referência de fls. 04/10.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 48 manifesta-se definindo o 
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enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Dispensa 
de Licitação com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-2071/2021
INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de ensaios de laboratório para dosagem de C.B.U.Q.
À Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela SEMOSP, tendo como objeto 
a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
ensaios de laboratório para dosagem de C.B.U.Q., conforme norma 
DNER-ME 043/96, para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Públicos, conforme Termo de Referência 
de fls. 06/21 e seus anexos.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 41 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Dispensa 
de Licitação com base no art. 24, XIII da Lei 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-1995/2021
INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: aquisição de cimento Portland composto CP II-32 
saco de 50 kg

À Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento autuado pela SEMOSP, tendo como objeto 
a aquisição de cimento Portland composto CP II-32 saco de 50 kg, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, conforme Termo de Referência de fls. 06/12 e 
seus anexos.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 48 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Dispensa 
de Licitação com base no art. 24, XIII da Lei 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-2223/2021
INTERESSADO: SEMOSP
ASSUNTO: Aquisição de pó de pedra britada, brita 3/8, brita 3/4

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pelo SEMOSP, tendo como objeto 

a aquisição de pó de pedra britada, brita 3/8, brita 3/4 para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
nas ações voltadas ao Programa “Poeira Zero”, conforme Termo de 
Referência de fls. 06/19 e seus anexos.
Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 41 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
na sua forma Eletrônica.
Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do De-
creto Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início 
da licitação.

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-2224/2021
INTERESSADO: SEMAD
ASSUNTO: Adesão a Ata de Registros de Preços

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Admi-
nistração, para aquisição de 02 (dois) scanners, mediante adesão a Ata 
de Registro de Preços n. 067/SRP/CGM/2020, conforme especificado 
no Termo de Referência, juntado às fls. 04/05. 

Instada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Administração juntou 
aos autos o Parecer de Liberação de Adesão n. 396/SRP/CGM/2021 (fls. 
23), concluindo pelo deferimento do pedido.

Ante ao exposto, e por tudo que constam nos autos AUTORIZO, na 
forma da Lei, a adesão requerida, com base no Parecer supramencionado.

À SEMFAZ para emissão de empenho em favor da empresa Vetorscan 
Soluções Corporativas e Importação EIRELI, no valor total de R$ 
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO Nº 1-388/2021
INTERESSADO: CSG/SEMAD 
ASSUNTO: Despesa com água potável

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO

Vieram os autos para análise e decisão quanto a contratação de empresa 
concessionária prestadora de serviço público em regime de monopólio, 
para cobrir despesas com a prestação de séricos contínuos de forneci-
mento de água tratada para a Secretaria Municipal de Administração e 
suas unidades vinculadas, conforme Termo de Referência de fls. 04/06.

Instada a se manifestar sobre a regularidade dos atos, a Procu-
radoria-Geral do Município juntou aos autos o Parecer Jurídico n. 
171/PGM/PMJP/2021 (fls. 88/92), manifestando de forma favorável.

Ante ao exposto e considerando parecer jurídico supracitado, RECO-
NHEÇO E RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com 
fundamento nos artigos 25 e 26, da Lei Federal n. 8.666/93, em favor 
da CAERD – Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CNPJ n. 
05.914.254/0001-39, no valor estimativo de R$ 170.000,04 (cento e 
setenta mil reais e quatro centavos), conforme Nota Empenho n. 124, 
fls. 11.

À SEMAD para o prosseguimento do feito.

Publique-se. 

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-2374/2021
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração

ASSUNTO: Aquisição de combustível
À Comissão Permanente de Licitação 
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento autuado pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração, pleiteando deliberação a respeito de futura e eventual aquisição de 
combustível para suprir as necessidades das Unidades Administrativas 
e Secretarias da Prefeitura de Ji-Paraná, conforme Termo de Referência 
de fls. 05/10.

Após os trâmites de praxe, a Controladoria Geral de Preços (CGP) apre-
senta a somatória dos valores médios, no montante de R$ 9.940.603,75 
(nove milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e três reais e 
setenta e cinco centavos), conforme Despacho n. 0110/CGP/2021, fls. 25.

Embasado na documentação acostada nos autos, e com supedâneo no 
Decreto Municipal n. 14700/GAB/PM/JP/2021, AUTORIZO o pros-
seguimento do feito, com aquisição mediante Sistema de Registro de 
Preços, devendo o certamente licitatório ser realizado de acordo com 
a modalidade a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), nos termos do artigo 7º do Decreto Federal n. 7892/2013.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito

PROCESSO: 1-1114/2021
INTERESSADO: SEMFAZ
ASSUNTO: contratação emergencial de empresa para confecção de 
guias de IPTU

À Comissão Permanente de Licitação
Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela SEMFAZ, tendo como objeto a 
contratação emergencial de empresa para confecção, impressão e enve-
lopamento de  guias de IPTU, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Fazenda, conforme Termo de Referência de fls. 04/07.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 46 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Dispensa de 
Licitação com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93.

 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do Decre-
to Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início da 
licitação.
  

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

PROCESSO 1-1430/2021
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição de equipamento digitalizador CR de imagem

À Comissão Permanente de Licitação 

Senhor Presidente,

Trata-se de procedimento autuado pela SEMUSA, tendo como objeto 
a aquisição de equipamento digitalizador CR de imagem (material 
permanente) para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. 
Claudionor Couto Roriz, conforme Termo de Referência de fls. 04/11.

Após os trâmites de praxe, a CPL às fls. 46 manifesta-se definindo o 
enquadramento do procedimento licitatório na modalidade Pregão na 
sua forma Eletrônica.
 Ante ao exposto, e com base no artigo 2º, § 1º, inciso VII, do Decre-
to Municipal n. 11252/GAB/PM/JP/2019, AUTORIZO o início da 
licitação.

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

ISAU FONSECA
Prefeito
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AVISOS DE REVOGAÇÃO

DECISÃO DO GABINETE

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 010/2021/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-405/2021/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira Oficial, 
Decreto nº 13.814/2021, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que fica REVOGADA a LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto 
é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Oxigênio 
Medicinal e Ar Comprimido com cilindros em comodato, para suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. A revogação 
se justifica em razão do aumento de quantidade a ser adquirida e conse-
quentemente os valores  alterados, tornando-se necessária a revogação.

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

Hevileny Mª C. de Lima Jardim
Pregoeira Oficial 

Decreto nº 13.814/2021

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 013/2021/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-10202/2020/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Pregoeiro Oficial, 
Decreto nº 13.814/2021, torna público para conhecimento dos interessa-
dos que fica REVOGADA a LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto 
é a O objeto da presente licitação é a aquisição de material de con-
sumo, Equipos e Frascos de Aspirador de Rede à Vácuo, para suprir 
as necessidades do Secretaria Municipal de Saúde, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. A revogação 
se justifica pela razão de As novas cotações realizadas no autos geraram 
valores superiores ao limite legal para a licitação permanecer exclusiva.

Ji-Paraná, 18 de março de 2021.

Claudinei Henrique de Oliveira
Pregoeiro Oficial 

Decreto nº 13.814/2021

PROCESSO Nº 1-1405/2021
INTERESSADO: Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Pagamento de Diárias

À Coordenadoria Geral de Contabilidade
Sra. Sonete Diogo Pereira 

O presente processo trata-se de 03 (três) diárias concedidas ao Dire-
tor-Geral Administrativo do Gabinete do Prefeito do Vice-Prefeito, 
sr. Mateus Navarro Oliveira, haja vista seu deslocamento à Brasília/
DF para acompanhar o Senhor Prefeito que tratou de assuntos de 
interesse do Município, conforme especificado na Concessão de 
Diárias juntada aos autos às fls. 04.

Em análise a prestação de contas, a Controladoria-Geral do Municí-
pio manifestou-se às fls. 25, através do Parecer n. 0472/CGM/2021, 
concluindo pela aprovação da referida prestação de contas e baixa 
da responsabilidade.

Ante ao exposto, e com base no Parecer supramencionado, mediante 
delegação de competência através do Decreto n. 7350/GAB/PM/
JP/2017, APROVO a prestação de contas juntada aos autos. 

Publique-se.

Ji-Paraná, 16 de março de 2021.

Ney Campos Goes Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto n. 13798/GAB/PM/JP/2021


