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EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 07/PMNBO/2019 
PROCESSO Nº 918/2019 

 
PARCEIRO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE-RO 
 
PARCEIRO PRIVADO: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 
UNIDOS PARA TODOS - ASPRUT 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL 
Expostos os motivos embasadores do presente Termo de Acordo de Cooperação 
nº07/PMNBO/2019, instrumentada na conformidade da Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014, 
alterada pela Lei Federal nº. 13.204 de 14/12/2015 e Decreto Estadual nº 21.431 de 29 de 
novembro de 2016. 
DO OBJETO  
Este Acordo tem por objeto a cessão de uso, a título gratuito, dos seguintes equipamentos por 
julgamento da proposta e habilitação do Lote nº 06: 
I –01 (um) carreta agrícola de madeira: com capacidade mínima de carga de 04 (quatro) 
toneladas, 02 (dois) eixos com rodas simples de pneus de 16” cada, com engate para acoplar no 
trator, tombamento 10022; 
DA VIGÊNCIA 
A concessão de uso autorizada por lei, será pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes através de Termo 
Aditivo. 
DATA: 13.11.2019. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo de aditivo n° 02 do contratonº 23/2017, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, 
EMISSÃO DE LAUDOS MENSAIS E FORNECIMENTO 
DE DOSIMETROS INDIVIDUAIS E PARA ATENDER A 
SECRETARIAMUNICIPAL SAÚDE. decorrente do pregão 
eletrônico 28/2017, que entre si celebram o MUNICIPIO 
DE NOVA BRASILANDIA D´OESTEe a empresaSA-
PRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA,inscrita no CNPJ 
50.429.810/0001-36. aditam o contrato na importância de R$ 
1.606,20 (um mil seiscentos e seis reais e vinte centavos) 
nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.  
Fundamentação Legal: Artigo 57, inciso II, §2º da Lei de 
Licitações nº 8.666/93.

Nova Brasilândia D´Oeste 18 de novembro de 2019

Helio da Silva
prefeito

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 013/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019- PRESIDENTE 
MEDICI/RO
A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, em 
obediência ao da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892/2013 e subsidiaria-
mente da Lei Federal nº 8.666/1993, resolve, HOMOLO-
GAR a Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 013/2019, na 
condição de “CARONA” do Pregão Eletrônico Nº 08/2019, 
da Prefeitura Municipal de Presidente Medici - RO, cuja o 
objeto da adesão é : AQUISIÇÃO NOTEBOOK PARA 
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DAS 
UNIDADES DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CARONA JUNTO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2019 DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 08/2019- PRESIDENTE MEDICI/RO. 
INSTRUÍDO CONFORME ART. 22 DO DECRETO Nº 
7.892/13. Empresa G. H. PROCHNOW MOURÃO - ME,  
CNPJ 22.057.891/0001-55, no valor total de R$ 23.999,92.

Seringueiras, 18 de novembro de 2019.

_________________________
Leonilde Alflen Garda

Prefeita Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

Estado De Rondônia 
Município de Alvorada Do Oeste 

              Extrato de Contrato 
 
 
 
 
Contrato Nº: 080/2019 
Processo Nº: 382/2019 
Contratante: Fundo Municipal De Saúde  
Contratada: PRESERVA SOLUÇÕES LTDA-ME. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Coleta, 
Armazenamento, Transporte, Tratamento e Disposição final de Resíduos dos 
Serviços de Saúde. 
Valor total do Contrato: R$ 11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais). 
Dotação Orçamentária Elemento: 3.3.90.39 FICHA – 497–Programação 10.302.0009.2038. 
Prazo: 12 (doze) meses. 
Data: 04/11/2019. 
Assinam: 
PRESERVA SOLUÇÕES LTDA-ME – Contratada 
Jose Joao Domiciano – Secretário De Saúde 
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo. 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO
Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços - CGSRP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2019/ARP
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/CPL/2019/SRP

Ata de Registro de Preços: nº 019/2019/ARP Data da Abertura: 17/09/2019
Pregão Eletrônico: nº 024/2019/SRP Data de Julgamento: 17/10/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO Processo: 1-602/2019/SRP
Data Homologação: 17/10/2019

As Dez horas (10h00min) do dia vinte e quatro do ano de dois mil e dezenove, (24/10/2019), na sede da
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.786.990/0001-55, situada à Av. Paraíso,
2601 – Bairro Centro, Vale do Paraíso – RO, neste ato representado pelo Chefe de Divisão de Gerenciamento de
Sistema de Registro de Preços - CGSRP o Sr. Jose Luis Pereira Carvalho, nomeado pela Portaria de nº 5.483 de 18
de Maio de 2018, com interveniência da Secretaria SEMSAU, e a(s) empresa(s) qualificada(s) na Clausula I, sob a
regência da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 12.846/13 e alterações, Decreto Federal 7.892/13 e alterações
devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal 4.224/2014 e demais normas legais aplicáveis, em virtude da
homologação do procedimento licitatório pelo Gabinete do Prefeito, firmam a presente ATA visando ao REGISTRO
DE PREÇOS ofertados no PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/CPL/2019, em conformidade com a proposta ofertada na
licitação, especificações e demais condições constantes do Edital e seus anexos, que integram este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

CLAUSULA I – DO OBJETO

1. Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO mediante Sistema de
Registro de Preços (SRP), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e condições
minuciosamente descritas no item 02 do Termo de Referencia anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 024/CPL/2019,
e propostas ofertadas pelos licitantes, seguindo a ordem de classificação na licitação, para atender as necessidades
das Secretarias Municipais conforme Memorando de nº 464/2019/SEMSAU.

Fornecedor: MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA
CNPJ: 03.680.934/0001-00 TEL. FAX.: (69) 3535-5083
Endereço: RUA DOM PEDRO II   Nº 115 Cidade/UF ARIQUEMES - RO
Complemento: JAMARI CEP: 76877-136
E-mail: MARCELO.BRATEK@MOTOPRATICO.COM.BR
Representante: AKIMI SAKAMOTO DE GASPERI

ITEM UNID QUAN ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 Unid 54

Lixeira em material: fibra de vidro, cor branca,
tampa colorida ou branca, volume mínimo de
168 litros, espessura média mínima de fibra de
vidro de 2,5 mm, revestimento em gel coalt,
externo com espessura mínima de 0,35 mm e
interno com espessura mínima de 0,20 mm; com
dimensões máximas de caixa e tampas de 80
cm de largura, 71 cm de altura e 50 cm de
comprimento, com passador de cadeado

MOTOP
AM 522,00 28.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO
Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços - CGSRP

Valor Total da contratação: R$ 28.188,00 (Vinte e oito mil e cento e oitenta e oito reais).
2. A integra da Ata encontra-se á disposição dos interessados no site HTTP://transparência.valedoparaiaso.ro.gov.br
e na PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO/RO.

 O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua Publicação.

EMPRESA (S) VENCEDORA(S) DO CERTAME:

►FORNECEDOR: MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA ►Venceu o item: (1) Total R$: 28.188,00
CNPJ: 03.680.934/0001-00

REPRESENTANTE: ______________________
CPF: 481.580.549-00

Qualificados no Anexo Único desta Ata: 019/2019/ARP

Vale do Paraíso RO, Em 24 de Outubro de 2019.

___________________________________ __________________________________
Francyelli Gomes Nogueira José Luis Pereira Carvalho

Secretaria Mun. De Saúde - SEMSAU Chefe da divisão de Registro de Preços - CGSRP
Portaria nº. 5016 Portaria de nº 5.483

 Membros da Comissão de Gerenciamento de Sistema de Registro de Preços – CGSRP.

Lacidio Pereira Lima Lucimar Cristina Rech
Membro Membro

Natanael Francisco Chagas Hentony Clayton Lima Pinto
Membro Secretario da CGSRP

José Luis Pereira Carvalho
Chefe de Registro de Preços-CGSRP

dobradiças em aço ou alumínio com parafusos
inoxidáveis, tampa basculante, que se abra para
as laterais esquerda ou direita, medindo no
máximo 20 cm de altura e no máximo 71 cm de
largura, com cordão de aço ou nylon para limitar
a abertura em 990 graus, acabamento externo e
liso, caixa e tampa anticorrosivos, com logotipo
do órgão em chapa de aluminio, durabilidade
média de 30anos. Deverá ser entregue e
instalada nos pontos designados por Secretaria
Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO
Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços - CGSRP

Aprovo o presente Extrato da Ata

Em _____/_____/______.

______________________
CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO
EQUIPE DO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 52/2019

Exclusivo para microempresas e empresas de pequenos porte nos itens/Lotes até R$
80.000,00 (Oitenta mil reais) Beneficio da Lei Federal Complementar 147/2014

Licitação Regional Decreto Municipal nº.07/2019

PROCESSO Nº.593/PMSFG/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO, através de seu PREGOEIRO,
designado pela Portaria no 181/2018, torna publico para conhecimento de todos os
interessados, que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO ELETRONICO, do
tipo MENOR PREÇO POR (LOTE) PARA: Aquisição de lixeiras em fibra de vidro,
solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, conforme descrito neste Edital e
seus anexos, e será regido pelas disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, com o Decreto
no 5.450/2005; Decreto Municipal 135/2010, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei
147/2014, e subsidiariamente, com a Lei Federal No 8.666/93 e suas posteriores alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:30h do dia  29/11/2019

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 09:00h do dia 29/11/2019

LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:

Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, End. Av. Brasil 1997 - Bairro
Cidade Baixa - Horário de Funcionamento: das 07h:00min ás 13h:00min de segunda e sexta
feira, Fone: (69) 3621 2580. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites
www.licitanet.com.br e http://www.saofrancisco.ro.gov.br/ e-mail cpl.sfg.10@hotmail.com

DO OBJETO - O objeto da presente licitação é: Aquisição de lixeiras em fibra de vidro,
solicitado pela Secretaria Municipal de Administração., conforme especificações técnicas
constantes Termo de Referência/projeto básico – Formulário de Proposta, e demais normas e
condições deste edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases
através do www.licitanet.com.br A utilização do sistema de pregão eletrônico está
consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
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1.2 O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, mediante
condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.

1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura do Município de São
Francisco do Guaporé, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Compras” constante na página da internet da www.licitacao.net

1.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44 e
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 atualizados pela Lei 147/2014,
atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços, exceto para
itens que já são exclusivos para ME e EPP.

1.5 É de total responsabilidade de a empresa licitante assumir o compromisso com o
valor registrado nos lances, fica estabelecido neste instrumento convocatório que a
empresa que se sagrar classificada com o menor preços e não assumir os
compromissos de enviar a documentação no prazo editalicio, assinar contrato e
entregar/executar o objeto/serviços desta licitação tal descumprimento será
encaminhado ao Controle interno do Municio para processo administrativo sob pena de
multa e perder o direito de licitar por até 05 (cinco) anos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente
Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem
como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário
para início da disputa para todos os efeitos será considerado o Horário Oficial de Brasília
Distrito Federal.

2.2 A proposta de preços inserida na licitação pela empresa participante através do portal de
compras significa a plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexo.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja habilitada ao objeto desta licitação e que satisfaça todas as
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

3.2 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da
declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta
inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica
descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade
no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 2006).

3.3 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a LICITANET.

3.4 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupo ou de empresas;

3.5 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver impedida judicialmente ou por
ordem decreto de inidoneidade emitido por órgão da administração publica Municipal,
Estadual e Federal.
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4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
LICITANET a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

DA PARTICIPAÇÃO

4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante do licitante credenciado e subseqüente cadastramento da
proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;

4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
ou através de uma  empresa associada do e-mail www.licitanet.com.br

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da
proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das
propostas;

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor;

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor inferior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para
o ITEM.

4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

4.15 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes;

4.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados;

4.17 Quando a desconexão persistir por tempo superior a quinze minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos5
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de
mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.18 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um)
segundo à 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese
alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO).

4.18.1 Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.19 O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da
proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa
de lances.

4.20 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.

4.21 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o
valor de referencia definido pela administração pública.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte.

Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para a microempresa e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dês por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco
por cento) superior ao melhor preço.
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta
Lei Complementar, será realizado sorteio.

4.22. Será solicitado ao licitante de menor valor os documentos relativos à habilitação, de
acordo com Edital, sendo os remetidos VIA FAX para (069) 3621 2580, ou e-mail:
cpl.sfg.10@hotmail.com no prazo máximo de 05 (Cinco) horas uteis dentro do expediente
da CPL das 07h00mim 13h00mim horário do Estado de Rondônia, com posterior entrega, do
original ou cópia autenticada em até 04 (quatro) dias úteis. Observação após classificado no
sistema caso o fornecedor opte por trazer os documentos originais até a sede da CPL dentro
das 05 (cinco) Horas uteis após a classificação não haverá necessidade de enviar por e-mail.
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OBS: A falta de encaminhamento dos documentos dentro dos prazos estabelecidos implicara na
DESCLASSIFICACÃO da proposta. Caso alguma dificuldade de transmissão via fac-símile, estes documentos
poderão ser escameados, salvos em arquivo formato imagem (extensão JPEG) ou pdf e remetidos, dentro do
mesmo prazo, para o endereço eletrônico cpl.sfg.10@hotmail.com Outras dificuldades no envio destes
deverão ser imediatamente comunicadas o PREGOEIRO pelo telefone (69) 3621 2580, a não miniestação do
licitante implicara na inabilitação do mesmo e a convocação do licitante remanescente contados os
prazos (horas) para manifestação estabelecidos neste edital dentro do chat do portal licitanet.com.

4.23 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará a desclassificação da empresa e o pregoeiro procedera a
convocação da empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;

4.24 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
o Edital.

4.25 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.26 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço.

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

5.2.1 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será
necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do
licitante enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para
o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.2.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações do edital

5.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

5.4 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

5.4.1 A Empresa vencedora, deverá enviar à Comissão de Licitação, juntamente com a
documentação de habilitação, a Proposta de Preços descritas no edital com os valores
oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última
assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ –
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número de telefone e e-mail, número de agência de
conta bancária

5.4.2 Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item
ao novo valor proposto no Lote com os vários itens ou produtos.

6. Na proposta escrita, deverá conter:
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3.6 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão
junto à LICITANET, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento da proposta
inicial de preços.

3.7 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante até o limite de horário previsto no edital e regulamento, e deverá
ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as
exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta
ou indireta) no pregão, conforme modelo

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação

c) inserção no sistema do valor inicial do LOTE e a respectiva marca do produto (digitando
“produto sem marca” quando for o caso, ex. serviços).

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor

preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando aplicação de

penalidades previstas                na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA LICTANET

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do
Termo de credenciamento com firma reconhecida, operador devidamente qualificado
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.licitanet.com.br

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de operador indicado
para representá-lo, ou diretamente pela LICITANET, a qual deverá manifestar, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da LICITANET.COM.BR;
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a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do objeto ou
destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura
das propostas virtuais;
c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a
sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no
deste Edital;

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;

6.1 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR LOTE.

6.2  Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

a) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;

6.3 Serão rejeitadas as propostas que:

a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;

b)Sejam incompletas, isto é, não contenham informações insuficientes que permitam a
perfeita identificação do produto licitado;

c)Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro;

6.4  Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

7. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

A contratada será responsável pela garantia dos produtos licitados, durante o período de
validade.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o prazo
para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste Edital;

O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor;

Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;

Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes. 8

9. HABILITAÇÃO

Conforme Anexo 02

10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;

10.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias
úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

10.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de
recurso;

10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

10.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.      MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas,
sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e
criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de
9,9% (nove vírgula nove por cento).
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
do contrato, exceto prazo de entrega.

11.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a
licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo
infrator:
a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de
até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
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Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

12 FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de São
Francisco do Guaporé firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando
a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta anexo 07 que integra este Edital;

12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá prazo de 03 (três) dias uteis para assinaturas
do contrato na convocação para assinatura do contrato, quando deverá comparecer à
Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé. A desistência do vencedor só será aceita
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura do
Município de São Francisco do Guaporé– RO;

12.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste
deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de
classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e
habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato;

12.4 No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento
de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a
assinar o contrato em nome da empresa;

12.5 A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da
situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto ao INSS e ao FGTS;
12.6 Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o Contrato firmada, independente de
transcrição;

13 PRAZOS
A empresa vendedora do certame quando convocadas terá prazo de 05 (cinco) PARA

EENTREGA DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL.

13.1 Em nenhuma hipótese será aceita a subcontratação ou transferência de
responsabilidades no fornecimento das peças e na execução dos serviços.

14 PAGAMENTO

14.1 o pagamento ocorrera após a certificação do recebimento dos produtos mediamente nota
fiscal fatura a pedido e atestado pelo Secretario da pasta.

14.2 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PROGRAMADO
(Artigo 19 do Decreto no 3.555/2000)

14.2.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta Licitação encontra-se especificadas no
orçamento do ano/exercício 2019 – valor global R$ 5.730,00

14.2.2 - O chat (campo de mensagem) que consta na pagina do Portal Licitanet é para solucionar
duvidas que possam ocorrer duramente o certame é expressamente proibido a identificação do
licitante, caso o licitante se identificar nome pessoal, razão social, nome fantasia, apelido ou qualquer
tipo de identificação será desclassificado na licitação imediatamente.



PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Rondônia, segunda e terça-feira, 18 e 19 de novembro de 2019 - Correio Popular 2-3
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14.2.4 - A administração publica não se responsabiliza por queda de linke de internet ou qualquer
outro problema técnico que ocorra com o licitante, problemas com o plataforma de compras
LICITANET deverão ser reportados ao superte técnico da empresa LICITANET. Caso haja algum
motivo técnico ou de forma maior que impeça o certame a administração procedera os
esclarecimentos nas variadas mídias como mural sitio eletrônico da Prefeitura e do portal licitanet.

14.2.5 - O chat (campo de mensagem) do portal licitanet não  esta disponível para recurso contra a
decisão do pregoeiro ou habilitação de empresas, o prazo para manifestação de intenção de interpor
recurso ocorrera logo após o final do fechamento do tempo aleatório randômico o qual ficara aberto
por 10 (dez) minutos.

15      REAJUSTAMENTO
15.1 Os preços poderá ser reajustados justificadamente e aceito pela administração púbica
mantendo o equilíbrio econômico / financeiro tendo das regras vigente de licitação.
16.     Validade da proposta não será inferior a 60 dias
17.     DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura
do Município de São Francisco do Guaporé RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do Município de São Francisco
do Guaporé - RO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura;

17.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

17.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;

17.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta;.

17.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

17.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação na imprensa oficial desta Prefeitura;

17.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;

17.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

17.10 Não cabe à Licitanet qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo
fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos
bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
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17.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o do Município de São Francisco do Guaporé considerado aquele a que está
vinculado o Pregoeiro;

17.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 7hs30min
às 13 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,
localizado na Prefeitura do Município de São Francisco do Guaporé-RO, para melhores
esclarecimentos.

17.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

17.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

17.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.

São Francisco do Guaporé-RO, 18 de Novembro 2019.

_______________________
Evandro Bicioli
PREGOEIRO OFICIAL
Portaria 181/2018

.
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ANEXO 02 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

(Artigo 4o, XIII e XIV da Lei 10.520/2002) (Artigo 27 a 31 da Lei 8.666/63)

6.1. A documentação para habilitação na licitação deverá ser apresentada: no original; ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente; ou publicações em órgão da
imprensa oficial, neste caso no original ou na forma de fotocópias autenticadas; ou ainda
produzidos por emissão de sistema eletrônico, caso em que deverá ser informado no mesmo
documento o endereço eletrônico para que a PREGOEIRO a seu critério, possa certificar-se
da veracidade. As autenticações poderão também ser feitas por membro da Equipe de Apoio,
nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo, desde
que as referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos
devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.

6.2. A HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E
ECONÔMICO-FINANCEIRA e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, CONSISTIRÃO EM:

7.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Sociedade Comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, e no caso de sociedade por ações,
acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Declaração de Superveniência de Fato impeditiva, quanto à habilitação, nos termos do
parágrafo 2º, art. 32, da Lei 8.666/93, e informação se está ou não, em estado de
inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos (modelo Anexo IV);

6.2.2 – DA REGULARIDADE FISCAL:
a) Alvará de Localização e Funcionamento, sede da Pessoa Jurídica, em validade e alvará
de saúde emitido pela vigilância sanitária do município sede da empresa licitante.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Quanto a Dívida Ativa da União,
sede da Pessoa Jurídica;
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais, sede da Pessoa Jurídica;
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais, sede da Pessoa Jurídica e do município de

São Francisco do Guaporé/RO.
f) Certificado de Regularidade de Situação – CRS relativo ao FGTS nos termos do inciso IV
do artigo 29 da Lei nº 8.666/93;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído dada pela Lei
nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011).
h) Atestado de capacidade técnica operacional emitido por pessoa jurídica de direito publico
ou privado que comprovem aptidão para atividade objeto desta licitação.

i) No caso de microempreendedor individual o mesmo devera apresentar: cadastro de micro
empreendedor, copia de RG e CPF, comprovante de endereço e certidão negativa municipal
da sede do licitação e alvará de saúde emitido pela vigilância sanitária do município sede do
microempreendedor.
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6.2.2.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato, em
conformidade com o disposto no art.42 da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.2.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43).

6.2.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério do órgão contratante, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;

6.2.2.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado ao PREGOEIRO
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
Contrato.

6.2.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.2.4.1- Certidão negativa de falência e concordata.

6.2.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e
demais obrigações contratuais:

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 7º da Constituição
Federal. (inciso incluído pela Lei nº 9.854 de 27/10/99);

6.2.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.2.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 15.8 e 15.9
deste Edital, o  PREGOEIRO considerará o proponente inabilitado, salvo nos termos do
artigo 43 da lei Federal Complementar nº123/2006.
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Declarações que deverão ser apresentadas pela empresa licitante

Modelos

Razão Social da Empresa_______________________________
CNPJ_________________________________

Endereço_____________________________________

Carta de Credenciamento

Pregão Presencial nº.________/2019
Processo nº._________2019
Objetivo da Licitação ______________

(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº. ___________________,

sediada na (endereço completo nome da cidade , tendo como representante legal o

(a) sr(a)________________, portador 9ª) da Carteira de Identidade

nº______________/SSP______ e do CPF nº___________, para representá-la perante

o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, na licitação sob a modalidade de

Pregão Presencial Nº____, Processo Nº._____ /2019, podendo se manifestar, interpor

recursos e renunciar à interposição dos mesmos, em todas as fases licitatórias,

rubricar propostas e assinar atas.

Local de e Data _________,____,___________/2019

Assinatura:____________________________
Nome do Responsável________________

Cargo na empresa_________________
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Razão Social da Empresa_______________________________
CNPJ_________________________________

Endereço_____________________________________

Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, de aceitação das exigências do edital, de
cumprimento dos  requisitos de habilitação, de inexistência de empregados menores de idade

e cumprimento dos requisitos de habilitação.

Pregão Presencial nº.________/2019
Processo nº._________2019
Objetivo da Licitação ______________

Razão Social _________________inscrita no CPNJ sob nº.______________ estabelecida na

Av/Rua_____________________ nº.________ Bairro __________na cidade

de_______________, CEP nº.__________ por intermédio do seu representante legal o

Sr(a)__________________, portador da Cédula de Identidade RG nº.______________e do

CPF nº._________________, DECLARA, sob as penas da lei que: até a presente data

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores, conhece e aceita todas as exigências do edital e seus

anexos, que não emprega menores salvo na condição de aprendiz obedecendo as Leis

Trabalhistas e cumpre plenamente  os requisitos de Habilitação.

Local de e Data _________,____,___________/2019

Assinatura:____________________________
Nome do Responsável________________

Cargo na empresa_________________
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Razão Social da Empresa_______________________________
CNPJ_________________________________

Endereço_____________________________________

Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

Pregão Presencial nº.________/2019
Processo nº._________2019
Objetivo da Licitação ______________

Razão Social _________________inscrita no CPNJ sob nº.______________ estabelecida na

Av/Rua_____________________ nº.________ Bairro __________na cidade

de_______________, CEP nº.__________ por intermédio do seu representante legal o

Sr(a)__________________, portador da Cédula de Identidade RG nº.______________e do

CPF nº._________________, DECLARA, sob as penas da lei que, A empresa constituída no

CNPJ e endereço acima citados é legalmente inscrita: Micro Empresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP)

Local de e Data _________,____,___________/2019

Assinatura:____________________________
Nome do Responsável________________

Cargo na empresa_________________
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CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _____/2019
PROCESSO Nº._____ /PMSFG/2019

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ – RO.

1. Prezada Senhor,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência, seus anexos e apensos, vimos
apresentar a nossa Proposta de Preços, de conformidade com as condições estabelecidas no referido
Edital, seus anexos e apensos.

MODELO DE FORMULARIO DE PROPOSTA

Lote 01

AQUISIÇÃO DE LIXERAS PARA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT V.UNT TOTAL
01 LIXEIRA DE FIBRA DE VIDOR NA COR BRANCA

COM VOLUME DE 598 LITROS, ESPESSURA
MÉDIA MÍNIMA DE FIBRA DE VIDRO DE 3,3
MM, REVESTIMENTO EM GEL COALT,
EXTERNO COM EXPESSURA MÍNIMA DE 0,35
EINTERNO COM ESPESSURA DE 0,35 MM, E
INTERNO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,20
MM, SUPERFICIE COM LADO LAMINADO
INTERNAMENTE E COM LADO DE
ACABAMENTO LISO EXTERNO COM
DIMENSÕES MÁXIMAS DE CAIXA E TAMPA
COM 105 CM DE LARGURA, 105 CM DE ALTURA
E 71 CM DE COMPRIMENTO, COM PASSADOR
DE CADEADO, DOBRADIÇAS EM AÇO OU
ALUMÍNIO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS,
TAMPA BASCULANTE QUE SE ABRE AS
LATERAIS ESQUERDA E DIREITA, MEDINDO NO
MÁXIMO 24 CM DE ALTURA E NO MÁXIMO 94
CM DE LARGURA, COM CORDÃO DE NYLON
PARA LIMITAR A ABERTURA EM 90 GRAUS,
ACABAMENTO EXTERNO LISO. Marca________

UND 02

TOTAL

Carimbo CNPJ

Data____________/___________/2019

Responsável Assinatura, RG, CPF.

RELAÇÃO DOS INSCRITOS PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº004/2019
NUM. DE INSCR. CARGO CPF NOME DO CANDIDATO

002 TESV 970.019.612-72 CIRLENE VITORIA DA SILVA
003 TEHPP 775.538.022-04 RAQUEL  APARECIDA  BRAGA
004 TEHPP 000.726.162-45 INDAIÁ ALVES DO AMARAL
005 TEHPP 773.593.212-04 IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS
006 TEHPP 007.703.392-44 THAISE CAELLI BORDIN DA SILVA
007 TEHPP 751.586.392-72 KEILA FERREIRA GONÇALVES
008 MCG 805.082.352-00 SIMONE CUSTODIO DINIZ

009
TESV 349.180.272-53

Eliza Alves Baca

010 TEHPP 834.867.202-87 LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS
011 TESV 972.251.502-00 ALCILENE ALVES RONCAGLIA
012 TESV 000.752.762-40 MARCILENE CUNHA SANTOS

013 MCG 161.144.342-34 SEBASTIÃO SOARES FARIAS

014 TESV 903.181.612-49 VANEIDE VICENTE DO CARMO
015 TEHPP 349.314.142-49 GERLA DE SOUZA GONÇALVES

016 TEHPP 742.643.542-34 ELIS RAMOS
017 TESV 967.077.472-15 IRENI ALVES  DIAS

018 TESV 677.048.912-00 ROSENYR FONSECA DE SÁ SOUZA
019 TESV 498.588.742-00 LENILDA PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS

020 TESV 041.726.612-03 LETICIA ROZA DEL AGUILA
021 TEHPP 004.862.402-07 MONICA SOUZA DE FREITAS
022 TEHPP 961.777.052-00 SUANI CONCEIÇÃO DE SOUZA RIBEIRO

023 MCG 797.753.302-82 TIAGO MONTEIRO DIAS DE JESUS

024 TESV 027.628.312-02 ADRIANA LIMA TON
025 TESV 022.836.092-75 Ana paula Oliveira Pereira
026 TEHPP 041.944.192-19 Simone de Oliveira dos santos

027 TESV 634.394.922-90 CLÉIA RUFINO BORGES DE SÁ
028 TESV 025.688.942-29 Georgiana Alecrim Bentes
029 TESV 023.807.092-11 Nadynne Marcolino Garcia

030 TEHPP 033.870.836-70 MARISA BEATRIZ MOMO CRUZ
031 TEHPP 203.094.652-49 CLAUDINEIA SILVA VIEIRA DE AZEVEDO

032 TESV 011.789.852-02 KENIA SILVA DAMAECENO
033 TEHPP 023.286.262-11 MONIQUE BENITTI BRITO
034 TEHPP 567.778.092-87 ELIZETE NOGUEIRA MARTINELLI

035 TEHPP 656.882.952-87 EDINEIA DE SENA OLIVEIRA
036 TESV 282.211.048-41 Eliene Costa CamurSA

037 TEHPP 634.394.922-90 CLÉIA RUFINO BORGES DE SÁ
038 TEHPP 022.793.992-10 Franciele fialho Aguiar

039 TEHPP 634.394.922-90 CLÉIA RUFINO BORGES DE SÁ
040 TEHPP 005.713.452-98 Debora Cristiane Rocha Morais
041 MCG 879.821.612-00 CLEBERSON POSSMOSER
042 MCG 486.175.632-49 MIRIAN OLIVEIRA SANTOS VIEIRA

043 TEVP 007.912.647-26 LUCI DE SOUZA POLITO
044 MCG 644.047.492-87 Leno Fagner Maltezo

045 TEHPP 613.664.392-87 OZEANY SANTOS DE SOUZA
046 TEHPP 837.516.532-87 Rosimar Francisca Ferreira Noibauer
047 TEHPP 498.588.742-00 LENILDA PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS

048 TEHPP 033.804.422-16 DANIELLE DE OLIVEIRA LIMA
049 TEHPP 801.139.662-53 MAURICEIA GUSMÃO
050 TESV 612.781.572-04 juscelia costa dallapicola

051 MCG 005.010.822-04 VICTOR MATHEUS DE SOUZA COSTA
052 TEHPP 677.048.912-00 ROSENYR FONSECA DE SÁ SOUZA
053 MCG 629.705.002-30 Patricia Regina Maltezo
054 TEHPP 920.605.792-87 Dionei Pereira Clauze

SIGLAS:

TEHPP (técnico de enfermagem HOSPITAL DE PEQUENO PORTE)

MCG (medico clinico geral)

TESV (TECNICO DE ENFERMAGEM SALA DE VACINA)

__________________________

FRANCYELLI GOMES NOGUEIRA

Presidente da comissão

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO
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AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/CPL/PMJP/
RO/2019
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 
de seu(ua) Pregoeiro(a), decreto nº 11848/19, 
torna público para conhecimento dos interes-
sados que houve a necessidade de alterações 
no Edital e seu Anexo II, aplicando exclusi-
vidade prevista na LC 123/06. Processo nº 
1-6212/2019/SEMED, que tem como objeto 
a Aquisição de Livros Didáticos Temáticos 
do Projeto Trânsito Legal a serem destinados 
às Unidades Educacionais pertencentes a 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
conforme especificações constantes no ANE-
XO I – TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS 
ANEXOS. O edital com suas alterações, na 
íntegra, estão disponíveis no http://www.
comprasgovernamentais.gov.br e no site www.
ji-parana.ro.gov.br. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame, serão pres-
tados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
sito a Av. Dois de Abril, n. 1701 - bairro: 
Urupá, em Ji-Paraná/RO - CEP: 76.900-149, 
Telefone: (0xx) 69-3421-9264.
DATA DE ABERTURA: 02 de dezembro de 
2019, às 09h00min (Horário de Brasília-DF).

Ji-Paraná/RO, 18 de novembro de 2019.

Adriana Bezerra Reis
Pregoeira 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019
PROCESSO Nº 183/SEMASC/2019
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP, MEI, 
E DIREITO DE PREFERÊNCIA LOCAL E 
REGIONAL
A Prefeitura Municipal de Costa Marques/
RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, na forma da Lei nº 10.520/02, De-
creto Municipal nº 889/GAB/2011, Decreto 
Municipal nº 165/GAB/2013 e aplicando-
-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e 
Lei Complementar nº 123/2006, o Pregão 
Presencial nº 16/2019, tipo menor preço por 
item, que tem por objeto a Aquisição de Urnas 
Funerárias (adulto, juvenil e infantil), visando 
atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de Ação Social e Cidadania do Município 
de Costa Marques, com valor estimado de R$ 
20.366,55 (Vinte mil trezentos e sessenta e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 
descrito no Edital. A abertura dos envelopes 
e início da Sessão Pública será às 09 horas 
(horário local) do dia 29/11/2019, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Costa Marques/RO – Av. Chianca, 1381 
- Centro. A cópia do Edital do Pregão e seus 
anexos estarão disponíveis aos interessados 
no site eletrônico www.costamarques.ro.gov.
br. Esclarecimento de dúvidas ou informações 
complementares poderão ser obtidos no ende-
reço acima, através do e-mail cplcostamar-
ques@hotmail.com, na Prefeitura Municipal 
de Costa Marques, Sala da CPL, na Avenida 
Chianca, 1381, centro, das 7:30 às 13:30 horas 
ou pelo telefone fone (69) 3651-3786.

Costa Marques/RO, 18 de novembro de 2019.

Altair Ortis
Pregoeiro

Dec. 473/GAB/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/PMJ/2019
A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, torna 
pública a realização da Licitação em epígrafe 
– Tipo Menor Preço Por Empreitada Por Preço 
Global. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada para Execução de Serviços 
de Reforma do Estádio e Construção de 
Arquibancadas no Estádio Municipal, no 
valor global estimado de R$ 1.050.467,22. 
Abertura: 06 de dezembro de 2019, às 
08h30min (horário local). Retirada do Edital 
no Site: www.jaru.ro.gov.br, na aba transpa-
rência – edital e licitações. Ou através do 
e-mail: cpl@jaru.ro.gov.br. INFORMAÇÕES 
pelo telefone (69) 3521-6993.

JARU, segunda-feira, 18 de novembro de 
2019.

Warlen Pereira Barboza
Presidente da CPL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Costa Marques, 
Estado de Rondônia, no uso de suas atri-
buições, e considerando o parecer jurídico 
favorável, HOMOLOGA o procedimento li-
citatório constante do Processo Administrativo 
nº 975/2019, que originou o Pregão Eletrônico 
nº 19/CPLM/2019, conforme preceitua a Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, 
Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, Lei 
Complementar Municipal nº 70/GAB/2018, e 
suas alterações, que tem por objeto o Registro 
de Preços, para eventual e futura Aquisição 
de cimento, tela soldada nervurada, brita, 
areia e aditivo plastiment, visando atender na 
fabricação de bloquetes e tubos de concreto, 
em atendimento ao solicitado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
conforme descrito no Termo de Referência e 
Propostas da Licitante vencedora, o referido 
objeto a empresa: LEANDRO NERY DA 
SILVA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 
17.416.847/0001-54, que sagrou-se vence-
dora em todos os itens do certame, com um 
valor total de R$ 468.010,00 (Quatrocentos e 
sessenta e oito mil e dez reais).

PUBLIQUE - SE.
Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para 
a emissão de Nota de Empenho e posteriores 
elaboração da Ata de Registro de Preços nos 
termos da minuta constante no processo.

Costa Marques/RO, 18 de novembro de 2019.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal

AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/CPL/PMJP/
RO/2019
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 
de seu(ua) Pregoeiro(a), decreto nº 11848/19, 
torna público para conhecimento dos interes-
sados que houve a necessidade de alterações 
no Edital e seu Anexo II, aplicando exclusi-
vidade prevista na LC 123/06. Processo nº 
1-6212/2019/SEMED, que tem como objeto 
a Aquisição de Livros Didáticos Temáticos 
do Projeto Trânsito Legal a serem destinados 
às Unidades Educacionais pertencentes a 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
conforme especificações constantes no ANE-
XO I – TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS 
ANEXOS. O edital com suas alterações, na 
íntegra, estão disponíveis no http://www.
comprasgovernamentais.gov.br e no site www.
ji-parana.ro.gov.br. Maiores informações e 
esclarecimentos sobre o certame, serão pres-
tados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
sito a Av. Dois de Abril, n. 1701 - bairro: 
Urupá, em Ji-Paraná/RO - CEP: 76.900-149, 
Telefone: (0xx) 69-3421-9264.
DATA DE ABERTURA: 02 de dezembro de 
2019, às 09h00min (Horário de Brasília-DF).

Ji-Paraná/RO, 18 de novembro de 2019.

Adriana Bezerra Reis
Pregoeira 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 155/CPL/PMJP/
RO/2019
(Participação exclusiva de MEI, ME E EPP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 
1-7402/19/SEMED
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 
de seu(ua) Pregoeiro (a), decreto nº 11848/19, 
torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará na forma do disposto na Lei Fe-
deral 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 ELETRÔ-
NICA, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime 
de empreitada por preço global, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada para 
Execução de Projeto de Sistema de Proteção 
e Combate a Incêndio e Pânico no Centro 
Municipal de Educação Infantil Nosso Lar. 
Valor Estimado: R$ 9.273,44 (nove mil, du-
zentos e setenta e três reais e quarenta e quatro 
centavos). Tudo conforme disposto no Edital. 
Data de abertura: 03 de dezembro de 2019, 
às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF), no 
endereço eletrônico: http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, local este, onde poderá 
ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 18 de novembro de 2019.

Eder Leoni Mancini
Pregoeiro 

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

ALUGA-SE

Aluga-se apartamento à 130 metros do 
Shopping Irmãos Gonçalves, em Ji-
-Paraná, localizado na Avenida Aracaju, 
1864, com dois quartos, sala ampla, 
cozinha, banheiro social e garagem 
para um carro. Interessados manter 
contato pelo 
telefone (69) 98455-8289 - Alcides

EXTRAVIO DE TÍTULO DE 
PROPRIEDADE PRODUTOR RURAL

O SR. MANOEL TIAGO BRANDÃO, 
portador do CPF/MF 103.113.942-72, RESI-
DENTE E DOMICILIADO NA LINHA 608, 
KM 38, NESTE MUNICIPIO DE JARU-RO., 
COMUNICA O EXTRAVIO DE UM TITULO 
DE PROPRIEDADE N.º 232.3.06/1.971, DO 
IMOVEL RURAL,  LOTE 36, DA GLE-
BA 54 DO PROJETO INTEGRADO DE 
COLONIZAÇÃO PE. ADOLPHO ROLH, 
CONFORME OCORRENCIA POLICIAL N.º 
204810/2019, REGISTRADA EM 12/11/2019.

PEDIDO DE MUDANÇA 
DE TITULARIDADE

O ATACAÇÃO S.A, localizado a Av. Trans-
continental, nº 2799, Bairro Riachuelo, CNPJ: 
nº 75.316.333/0201-34, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 14/11/2019 
a mudança de titularidade do Processo nº 
1801142352, para a empresa CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 45.543.915/0863-96 para a ativi-
dade de Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

O CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA LTDA, localizado a Av. Transconti-
nental, nº 2799, Bairro Riachuelo, CNPJ: 
nº 45.543.915/0863-96, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 14/11/2019, 
a Licença Municipal de Localização, para a 
atividade de Comércio varejista de combus-
tíveis para veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE INSTALAÇÃO (LMI)

O CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA LTDA, localizado a Av. Transconti-
nental, nº 2799, Bairro Riachuelo, CNPJ: 
nº 45.543.915/0863-96, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 14/11/2019, 
a Licença Municipal de Instalação, para a ati-
vidade de Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores.

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO 
DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS
Eu, Maria Madalena de Menezes da Costa, 
produtora rural, com sede à LINHA 166 , Lote  
8, Gleba 1-A , Município Ji-Paraná - RO, devi-
damente cadastrado no C.P.F :348.898.332-34 
, torna público que requereu junto a COREH/
SEDAM, em 15/11/2019, a solicitação de 
OUTORGA DO DIREITO DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL 
para CAPTAÇÃO E LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES, cujo ponto está localizado na 
Coordenada Geográfica   Lat.: 10°42’54.15”S; 
Long. 62° 2’4.88”O, cuja água será utilizada 
na atividade piscicultura.
Ouro Preto do Oeste/RO 15 de Novembro  
de 2019
 
Maria Madalena de Menezes da Costa
__________________________________
Maria Madalena de Menezes da Costa

CPF : 348.898.332-34
Produtor Rural
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Nº. 003/2019 
Ao Senhor: 

GERALDO MARTINS DE SOUZA 

 
 
 

Por ordem do Senhor Secretário Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná-RO, o titular da Gerência Geral de Recursos Humanos, infra firmada. 

Considerando também, que foi encaminhada a notificação de 
comparecimento em 14/02/2019. 

Vimos através deste EDITAL DE COMPARECIMENTO, dirigido ao 
senhor GERALDO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, portador do RG n. 
234.376- SSP/RO e do CPF n. 191.566.182-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista 
Veículos Pesados 40h matricula n. 10259, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
cientifica-lhe que deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 
deste EDITAL, comparecer na sede desta Gerência, localizada à Avenida 2 de Abril nº. 1701, 2º 
piso, Bairro Urupá, em Ji-Paraná-RO, para tomar conhecimento de sua situação e dos 
procedimentos necessários para regularização junto a Prefeitura Municipal. 
 

                                                 
Ji-Paraná-RO, 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

Inês da Silva Primo  
 Gerente G. de R. Humanos Interinamente 

Dec. n. 10256/GAB/PMJP/2018 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 024/PMJ/2019
A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, torna 
pública a realização da Licitação em epí-
grafe – Tipo Menor Preço Por Empreitada 
Por Preço Global. Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada em Engenharia 
para a Instalação da Iluminação Pública da 
BR 364, Trecho Localizada Entre a Ponte 
Sobre o Rio Jaru e Linha 627, município 
de Jaru/RO, no valor global estimado de R$ 
807.440,59. Abertura: 06 de dezembro de 
2019, às 14h00min (horário local). Retirada 
do Edital no Site: www.jaru.ro.gov.br, na aba 
transparência – edital e licitações. Ou através 
do e-mail: cpl@jaru.ro.gov.br. INFORMA-
ÇÕES pelo telefone (69) 3521-6993.

JARU, segunda-feira, 18 de novembro de 
2019.

Warlen Pereira Barboza
Presidente da CPL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARU

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N.115/2019
A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bair-
ro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão 
Eletrônico, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente 
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, tendo como objeto a: Registro de 
preços para eventual aquisição de materiais 
permanentes, Solicitado pela Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Governo.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 
Nº.1519/2019
b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO 
c) ABERTURA:  29/11/2019    AS 10:00 
HORAS.
e) LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas as 
referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site 
www.licitanet.com.br

São Francisco do Guaporé-RO, 18 de Outubro 
de 2019.

____________________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.181/2018

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ



PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSP. DE VALORES
Está contratando:
PCD (Pessoas com deficiência)
Endereço: Rua Aluízio Ferreira, 218
Centro – Ji-Paraná
E-mail: carina.catarino@protege.com.br
             gildasio.santana@protege.com.br

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N.116/2019
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado 
de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé Nº4557, esquina 
coma Av. Brasil Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do 
Pregão Eletrônico, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar na forma do disposto da Lei 
10.520/2002, e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE, tendo como objeto a: Contratação de em-
presa para realização de concurso publico para provimento 
de vagas do quadro efetivo / regime estatutário, Solicitado 
pela Secretaria Municipal de Administração e Governo.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº.1519/2019
b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO 
c) ABERTURA:  29/11/2019    AS 11:00 HORAS.
e) LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no site www.lici-
tanet.com.br

São Francisco do Guaporé-RO, 18 de Outubro de 2019.
____________________________

Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.181/2018

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ERRATA 
Processo nº.151 /2019     Pregão Eletrônico nº96/2019
Registro de preços para aquisição de peças e serviços manu-
tenção de veículos para a demanda da Câmara Municipal de 
Vereadores para o período de 12 (doze) meses.
Errata referente a:   Aviso de Lictação 
Para fins de Ordem Processual
Publicamos a Seguinte errata:

Onde se Lê: c) ABERTURA:  25/11/2019    AS 09:00 HORAS
Leia-se c) ABERTURA:  27/11/2019    AS 09:00 HORAS
  
Os demais itens permanece inalterados 

São Francisco do Guaporé, 18 de Novembro  de 2019
____________________

Evandro Bucioli
Pregoeiro Oficial

Port.181/2018

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE
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PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 

PODER EXECUTIVO 
 

 
Rua Riachuelo, 2552 – setor 14 – CEP: 76.958-000 – Nova Brasilândia D’Oeste/RO  

Telefone/fax: (69) 3418-2239 
www.novabrasilandia.ro.gov.br 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº86/PMNBO/2019 
PROCESSO Nº 1282/2019 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: E. A. DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 
  
DO OBJETO  
O objeto do presente termo de contrato é: 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Contratação de empresa especializada 

em construção civil para reforma do 
prédio da Prefeitura Municipal de Nova 
Brasilândia D’Oeste, compreendendo o 
fornecimento de todo o material de 
consumo e serviços necessários e 
adequados a perfeita execução do 
serviço. 

1 R$354.889,00 R$354.889,00 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deve-se levar em consideração, as especificações técnicas e 
condições descritas no Edital do Pregão Eletrônico nº 046/2019 e seus Anexos, visto que 
sãopartes integrantes do presente Contrato, juntamente com a proposta da Contratada e os 
demais elementos presentes no Processo Administrativo nº 1282/2019.  
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$354.889,00 (trezentos e cinqüenta e quatro 
mil oitocentos e oitenta e nove reais), conforme consta da Proposta de empresa vencedora do 
pregão 46/2019 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será realizado em favor da (s) empresas (s) por meio de depósito em conta 
corrente, através de Ordem Bancária, após a apresentação da Nota Fiscal, em que deverão ser 
em conformidade como boletim de Medição em até 30 dias após a autorização do órgão 
fiscalizador juntamente com o Relatório de fotográfico e diário de obra, a comprovação da 
regularidade no recolhimento dos impostos, sendo apresentado:   
• Certidão Negativa da Secretaria de Finanças Estadual, 
• Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais,  
• Certidão Negativa da Receita Federal referente a Débitos relativos ás Contribuições 
Previdenciárias e ás de Terceiro, 
• Certidão de Regularidade do FGTS, 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas pela empresa. 
• Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais quanto a Dívida Ativa da União. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao 
Município de Nova Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática: 
02.007.15.451.0013.1543 – Doação Santo Antônio Energia, Reforma do Paço Municipal, 
Elemento de Despesa 3.3.90.39 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica, Nota de 
Empenho n° 2118/2019. 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
DA RATIFICAÇÃO 

 
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº83/PMNBO/2019 
PROCESSO Nº 220/2019 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: ILÇARA MARIA DE CASTRO BAILLY 
  
DO OBJETO  
O objeto do presente termo contratual é: 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 
1 biombo plumbífero: espessura: mínimo de 02 

mm curvo estrutura: aço ou alumínio tratado e 
pintado, com visor de vidro plumbífero 
tamanho 10x15cm, montado sobre rodizio, 
dimensões: largura mínima 80cm altura 
mínima 180 cm, garantia de 12 meses. 

01 R$3.350,00 R$3.350,00 

conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que 
constituem o Processo 220/2019. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$3.350,00 (três mil trezentos e cinqüenta reais), 
conforme consta da Proposta de empresa vencedora do pregão 40/2019. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada 
pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada e 
constatado o recebimento definitivo do objeto. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
até 30 (trinta) dias se o valor da fatura for superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais), abaixo deste valor o pagamento será em até 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento definitivo do objeto, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 
conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem 
cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao 
Município de Nova Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática: 
02.006.10.301.0003.1.521., elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00. –EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE, 10.301.0003.1.521.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, CONVENIOS DA UNIÃO - SAÚDE – 2013. Nota de Empenho 
n°1269/2019. 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de 
assinatura do presente contrato, conforme item 6, do termo de referência. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 83/2019 anexado ao processo 
administrativo 220/2019. 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes 
da execução do presente contrato. 
DATA: 07.11.2019. 
 

 
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº85/PMNBO/2019 
PROCESSO Nº 220/2019 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI 
  
DO OBJETO  
O objeto do presente termo contratual é: 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 
1 Amalgamador  Capsular Digital; Vibrador 

para amálgamas e ionômeros em cápsulas 
pré-dosificadas; Sistema universal permitindo 
todos os modelos de cápsulas; Tampa 
protetora em acrílico de alto- impacto. 

02 R$ 499,00 R$ 998,00 

2 Ultrassom odontológico: jato de bicabornato 
integrado, caneta/transdutor do ultrassom 
autolavável, Caneta do ultrassom e jato de 
bicarbonato com ponteira autolavável, 
Frequência mínima do ultrassom: 30.000 Hz, 
alimentação bivolt, Potência 60 VA, garantia 
de 12 meses.  

01 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 

conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que 
constituem o Processo 220/2019. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e 
oito reais), conforme consta da Proposta de empresa vencedora do pregão 40/2019. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada 
pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada e 
constatado o recebimento definitivo do objeto. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
até 30 (trinta) dias se o valor da fatura for superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais), abaixo deste valor o pagamento será em até 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento definitivo do objeto, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 
conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem 
cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao 
Município de Nova Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática: 
02.006.10.301.0003.1.521., elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00. –EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE, 10.301.0003.1.521.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, CONVENIOS DA UNIÃO - SAÚDE – 2013. Nota de Empenho 
n°1267/2019. 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de 
assinatura do presente contrato, conforme item 6, do termo de referência. 
DA RATIFICAÇÃO 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº82/PMNBO/2019 
PROCESSO Nº 220/2019 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: CMED SERVIÇOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA 
  
DO OBJETO  
O objeto do presente termo contratual é: 
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 
1 AUTOCLAVE; para esterilização a vapor 

Modelo: Horizontal, Capacidade: 25 litros, 
Camara: Inox, com programa de 
esterilização, secagem com porta 
entreaberta, sistema de segurança, sistema 
com Microcontrolador; 02 bandejas, 
Desaceleração: automática, despressurização 
automática, Ciclos de secagem: tempo total 
esterilização: 55 min, Optência 750Watts. 
Voltagem: 220 volts, garantia mínima de 12 
meses. 

01 R$3.830,00 R$3.830,00 

2 Fotopolimerizador de resinas emissor de luz 
LED, sem fio sem radiômetro, display 
digital com ajuste de tempo de até 90s. 
ponta confeccionada em polímero de alta 
resistência com protetor ocular, ponteiras 
condutoras de luz com giro de 360º, 
Potência: mínima 1250 mWcm2, Garantia 
mínima de 12 meses, Produto com 
certificação do IMETRO. 

02 R$444,00 R$888,00 

3 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, Isento 
de óleo; Motor de 2 Pistões com 
1,12HP/830W (127V) Protetor térmico 
contra sobreaquecimento; Filtro de saída de 
ar; Pintura interna do reservatório 
antioxidante; Capacidade de 38 litros; 
deslocamento do Fluxo de ar; 212 litros/min. 
(7,49 pés cúbicos/min) garantia mínima de 
12 meses. 

02 R$1.948,98 R$3.897,96 

conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que 
constituem o Processo 220/2019. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$8.615,96 (oito mil seiscentos e quinze reais e 
noventa e seis centavos), conforme consta da Proposta de empresa vencedora do pregão 
40/2019. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada 
pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada e 
constatado o recebimento definitivo do objeto. O pagamento será efetuado da seguinte forma: 
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Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 86/2019 anexado ao processo 
administrativo 1282/2019. 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes 
da execução do presente contrato. 
DATA: 12.11.2019. 
 

 
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 

PODER EXECUTIVO 
 

 
Rua Riachuelo, 2552 – setor 14 – CEP: 76.958-000 – Nova Brasilândia D’Oeste/RO  

Telefone/fax: (69) 3418-2239 
www.novabrasilandia.ro.gov.br 

 

Página 2 de 2 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 85/2019 anexado ao processo 
administrativo 220/2019. 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes 
da execução do presente contrato. 
DATA: 07.11.2019. 
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até 30 (trinta) dias se o valor da fatura for superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais), abaixo deste valor o pagamento será em até 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento definitivo do objeto, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 
conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem 
cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao 
Município de Nova Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática: 
02.006.10.301.0003.1.521., elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00. –EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE, 10.301.0003.1.521.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, CONVENIOS DA UNIÃO - SAÚDE – 2013. Nota de Empenho 
n°1268/2019. 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de 
assinatura do presente contrato, conforme item 6, do termo de referência. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 82/2019 anexado ao processo 
administrativo 220/2019. 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes 
da execução do presente contrato. 
DATA: 07.11.2019. 
 

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE
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EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 06/PMNBO/2019 
PROCESSO Nº 918/2019 

 
PARCEIRO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D´OESTE-RO 
 
PARCEIRO PRIVADO: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 
LINHA 118 KM 05 LADO NORTE - ASPROLINO 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL 
Expostos os motivos embasadores do presente Termo de Acordo de Cooperação 
nº06/PMNBO/2019, instrumentada na conformidade da Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014, 
alterada pela Lei Federal nº. 13.204 de 14/12/2015 e Decreto Estadual nº 21.431 de 29 de 
novembro de 2016. 
DO OBJETO  
Este Acordo tem por objeto a cessão de uso, a título gratuito, dos seguintes equipamentos por 
julgamento da proposta e habilitação do Lote nº 05: 
I – 01 (um) trator agrícola de pneu tração 4x4, novos da marca Budny modelo BDY 7540, 
tombamento 10139; 
II – 01 (um) grade aradora hidráulica com 14 (quatorze) discos recort, 14x26, pneus para 
transporte, nova, modelo gacr, marca Piccin, tombamento 10163; 
III - 01 (um) carreta agrícola marca Triton, modelo tr 794, capacidade 05 (cinco) toneladas, 
com 01 (um) eixo, carroceria em madeira, tombamento 14996. 
DA VIGÊNCIA 
A concessão de uso autorizada por lei, será pelo prazo de 60 (sessenta) meses,contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes através de Termo 
Aditivo. 
DATA: 13.11.2019. 
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JUSTIFICATIVA Nº 61/CPL/2019
PROCESSO Nº 860/2019 SECRETARIA:SEMAFP
DATA: 18/11/2019 MEM:221/SEMAFP
FIRMA: NISSEY MOTORS JI PARANA COM.DE VEÍCU-
LOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.571.247/0001-23
VALOR: R$ 2.909,40(DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVE 
REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

OBJETO: 1ª e 2ª REVISÃO OBRIGATORIA DO VEÍCULO 
TOYOTA HILUX PLACA OHQ 2963. 
Senhor ORDENADOR DE DESPESAS,
De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de Junho 
de 1993 e suas alterações trazido pelo decreto nº 9.412, de 18 
de junho de 2018.
“Artigo 24 – É dispensável a licitação:
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equi-
pamentos durante o período de garantia técnica, junto ao 
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição 
de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.
Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adjudicação e homo-
logação desta licitação.

ADJUDICAÇÃO

CARLOS WILLEN DOBELIN
PRESIDENTE- CPL 

 
GESSIKA CORREIA DE SOUZA 

1º MEMBRO

MARTA UENE DE FREITAS SOARES       
2º MEMBRO

LEIDIMAR SOUZA DE PAULA
3º MEMBRO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA 
DA PROPOSTA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/CPL/2019 E REMARCAÇÃO DA 
MESMA
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 63.786.990/0001-55, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro 
Gomes, através do Decreto 5927 de 20 de maio de 2019, nomeia o 
Pregoeiro e equipe de apoio que torna público e a quem possa interessar 
a RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE 
PREÇO TOMADA DE PREÇO 014/CPL/2019.

TOMADA DE PREÇO Nº 014/CPL/2019 – PROCESSO Nº 1-638/
SEMOSP/2019
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de meio 
fio e sarjeta     com extrusora, a obra será executada nas vias urbanas 
neste Município de Vale do  Paraíso – RO, conforme detalhado no 
Projeto em anexo, sendo uma extensão total de 1.083,35m.
VALOR ORÇADO: R$ 44.858,14(Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos 
e Cinqüenta e Oito Reais e Quatorze centavos).

NAS PUBLICAÇÕES DA CAMARA, PORTAL DA TRANSPAREN-
CIA DIA E ENVIADA NOS EMAILS 13/11/19, AROM E JORNAL 
CORREIO POPULAR NO DIA 14/11/19.

ONDE SE LÊ:
18/12/2019 as 08:30 horas.

LEIA-SE:
19/11/2019 as 08:00 horas.

Informações Complementares: na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Setor 01, 
de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 
07h00min às 13h00min horas. Para maiores informações através do te-
lefone (69) 3464-1462 ou 3464-1005 ou e-mail: cpl.net@outlook.com. 

Vale do Paraíso – RO, 18 de Novembro de 2019. 

Eliandra Vitoria da Silva
Presidente da CPL

Portaria N° 5927 de 20/05/2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO
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