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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 13/SEMED/2022.

A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste - RO, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto 
na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; Leis Complementares n° 123/06 e 
147/14, Tomada de Preços n.º 13/SEMED/2022, Processo nº 2301/2022, do 
tipo “Menor Preço Global” cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DO TELHADO DA 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOVINA DE 
CARVALHO RIBEIRO, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 018/PGE-2021, 
PROCESSO N° 0029.426921/2020-32 QUE CELEBRAM O ESTADO 
DE RONDÔNIA, DE UM LADO, POR MEIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC E, DE OUTRO, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE – RO. NO VALOR 
ESTIMADO DE R$: R$ 346.685,39 (TREZENTOS E QUARENTA E 
SEIS MIL. SEISSENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E 
NOVE CENTAVOS).

 Observadas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. A 
sessão de abertura terá início às 09:30hrs do dia 30/08/2022, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, no endereço: Av. 
Castelo Branco, 3150 - Centro, Machadinho D’Oeste - RO.  O Edital da 
sessão e anexos estão disponíveis no Portal da Transparência do Município, 
www.machadinho.ro.gov.br. Informações em dia úteis das 07h30min 
às 13h30min (horário local) na Av. Castelo Branco, nº 3150 – Centro – 
Machadinho D’Oeste - RO Setor de Licitações – Fone (69) 3581-3278 
ou e-mail: cpl@machadinho.ro.gov.br.

Machadinho D’Oeste - RO, 12/08/2022.

Samara Raquel Kuss de Souza
Presidente – CPL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MACHADINHO D’OESTE

 
 

Rua Dom Pedro I, 2389, Centro, Cep. 76.926-000- Mirante da Serra – RO 
CNPJ: 63.787.071/0001-04- Fone: (69) 99366-5739 

E-mail: pregoeiro@mirantedaserra.ro.gov  

AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo nº 1026/SRP/2022 Julgamento do tipo: Menor taxa administrativa 
Modalidade: Pregão Modo de disputa: ABERTO 
Edital nº: 044/CP/PMMS/2022 Valor estimado: R$ 3.634.893,65 
Forma: Eletrônica Amostra: Não 

Objeto: Contratação de empresa especializada para eventual, futura e se necessária prestação de 
serviços continuados de administração de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em 
rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, e óleo diesel (comum e S-10), com base na menor 
taxa administrativa, sendo admitido taxas 0% (zero por cento) ou negativas, compreendendo 
administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip 
como meio de intermediação do pagamento pelo fornecimento de combustíveis utilizando a tecnologia 
que melhor controle com segurança a contratação, a fim de atender os veículos oficiais pertencentes a 
frota da Prefeitura do município de Mirante da Serra, localizados nos municípios e seus distritos e 
localidades do Estado de Rondônia e eventualmente em outros Estados da Federação, mediante registro 
de preços com validade da ata de 12 (doze) meses, devidamente autorizado por meio do Ofício Circular 
025/SEMUG/DL/CRP/2022, especificações constantes no Termo de referência, e demais anexos deste 
edital. 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

O Município de Mirante da Serra/RO, através da Secretaria Municipal de Governo por meio do Setor de 
Licitações, através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto nº 2.910/2021, com autorização da 
autoridade superior, torna público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, de acordo com o descrito neste edital e seus anexos e em 
conformidade com a Lei nº 10.520, Decreto nº 10.024, Decreto Municipal 2.696, Lei Complementar nº 123, Lei 
Complementar nº 147, Decreto Federal nº 3.555, Lei nº 8.666 e suas alterações. 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:   12/08/2022 
LIMITE DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  25/08/2022 às 09hrs00min. 
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETR.: 25/08/2022 às 09hrs01min. 
Todas as referências de tempo serão observados o horário de Brasília (DF). 
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do 
Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram poderá ser acessada gratuitamente 
nos sites: http://www.transparencia.mirantedaserra.ro.gov.br e www.licitanet.com.br. 

Para dúvidas e esclarecimentos procure a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO, ou 
por intermédio do e-mail pregoeiro@mirantedaserra.ro.gov.br em horário de expediente de segunda a sexta-
feira das 07h00min às 13h:00min, excetos feriados. 

DA RETIRADA:O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a 
abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. 

 
 

Mirante da Serra/RO, 12 de agosto de 2022. 
 

_________________________________ 
Wildison Candido Araujo 

Pregoeiro Oficial 
Portaria 5476/2021 

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/CPL/2022 

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, mediante 
sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 
15.160, de 12 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento 
dos interessados que ALTERA o edital de Concorrência Pública nº 
010/CPL/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para executar a construção de obras de infraestrutura urbana (restau-
rantes) no Parque Municipal Chico Mendes, situado na Rua Vinte e 
Um, Chácaras, totalizando 922,17 m², na Estância Turística de Ouro 
Preto do Oeste, nos termos do Projeto Básico, especificações técnicas 
e demais documentos que instruem o Processo Administrativo nº 
1368/SEMINFRA/2022. As alterações ocorreram em razão da revisão 
e adequação da exigência de comprovação de capacidade técnica, 
mantendo-se os demais dispositivos do Edital. Em atendimento ao 
disposto na Lei 8.666/93, Art. 21, § 4º, a abertura para a sessão pública 
fica designada para o dia 16/9/2022, às 9h (horário de Brasília/DF). A 
pasta técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, estará à disposição para consulta e download no 
site www.ouropretodooeste.ro.gov.br. Informações Complementares, 
dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura da Estância Turística Ouro 
Preto do Oeste - RO, preferencialmente, através do e-mail: cpl.opo81@
gmail.com, ou, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, em horário 
de expediente das 7h30min às 13h30min. Telefones: (69) 3461- 5269, 
3461-4795 e 3461-2416.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de agosto de 2022.
Fábio Lopes Galdêncio

Presidente/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 125/CPL/2022

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste 
torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 125/
CPL/2022. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Proces-
so Administrativo nº 1851/2022. Objeto: Contratação de 
empresa prestadora de serviços de Internet Banda Larga 
100% Fibra Ótica, conforme Termo de Referência (Anexo 
I do Edital). Valor estimado: R$ 2.099,88 (Dois mil, noventa 
e nove reais e oitenta e oito centavos). Data de abertura: 
31/08/2022, às 9h (horário de Brasília/DF). O edital encon-
tra-se à disposição nos sites: www.licitanet.com.br e www.
ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, sendo que a 
sessão pública ocorrerá pelo site www.licitanet.com.br. Infor-
mações complementares: Preferencialmente, pelo endereço 
eletrônico: cpl.opo81@gmail.com ou Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste/RO, situada na Av. Daniel Comboni, 1156, Jardim 
Tropical. Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados, das 7h30min às 13h30min. Telefones: (69) 
3461-2416, 3461-4795 e 3461-5269.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de agosto de 2022.
Fábio Lopes Galdêncio

Pregoeiro – Decreto nº 15.162/GP/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 126/CPL/2022

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste 
torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 126/
CPL/2022. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Processo 
Administrativo nº 2129/2022. Objeto: Aquisição de material 
gráfico, conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital). 
Valor estimado: R$ 52.692,50 (Cinquenta e dois mil, seis-
centos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Data de 
abertura: 30/08/2022, às 11h (horário de Brasília/DF). O 
edital encontra-se à disposição nos sites: www.licitanet.com.
br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, 
sendo que a sessão pública ocorrerá pelo site www.licitanet.
com.br. Informações complementares: Preferencialmente, 
pelo endereço eletrônico: cpl.opo81@gmail.com ou Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura da Estância Turística 
de Ouro Preto do Oeste/RO, situada na Av. Daniel Comboni, 
1156, Jardim Tropical. Horário de atendimento: de segunda 
à sexta-feira, exceto feriados, das 7h30min às 13h30min. 
Telefones: (69) 3461-2416, 3461-4795 e 3461-5269.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de agosto de 2022.
Fábio Lopes Galdêncio

Pregoeiro – Decreto nº 15.162/GP/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 128/CPL/2022

A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste torna 
público que realizará o Pregão Eletrônico nº 128/CPL/2022. 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Processo Administrativo 
nº 1796/2022. Objeto: Aquisição de material de copa, cozinha, 
limpeza e outros, conforme Termo de Referência (Anexo I do 
Edital). Valor estimado: R$ 94.629,44 (Noventa e quatro mil, 
seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos). 
Data de abertura: 31/08/2022, às 11h (horário de Brasília/
DF). O edital encontra-se à disposição nos sites: www.licitanet.
com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, 
sendo que a sessão pública ocorrerá pelo site www.licitanet.
com.br. Informações complementares: Preferencialmente, 
pelo endereço eletrônico: cpl.opo81@gmail.com ou Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura da Estância Turística de 
Ouro Preto do Oeste/RO, situada na Av. Daniel Comboni, 1156, 
Jardim Tropical. Horário de atendimento: de segunda à sexta-
feira, exceto feriados, das 7h30min às 13h30min. Telefones: (69) 
3461-2416, 3461-4795 e 3461-5269.

Ouro Preto do Oeste/RO, 12 de agosto de 2022.
Fábio Lopes Galdêncio

Pregoeiro – Decreto nº 15.162/GP/2022
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º GI-441/2022

CONTRATADA: JOSE CARLOS DOS SANTOS. CNPJ: 
17.055.827/0001-03

Prestação de serviço no valor de: R$ 625,00 (seiscentos e 
vinte e cinco reais).

Com o objetivo de: Contratação de empresa para presta-
ção de serviço (sonorização de pequeno porte automotivo) 
para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração, Fazenda e Esporte do Município de 
Teixeiropólis/RO, na divulgação da coleta de dados para 
formação do censo do IBGE 2022, onde serão visitadas 
todas as residências do município.

Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, 
art. 24, inciso II. Conforme parecer da procuradoria jurídica. 
Dr. ALMIRO SOARES- OAB 412 A/RO.

Prazo de Entrega: Imediato

Teixeirópolis / RO, em 12 de Agosto de 2022.

Jean Vieira de Araújo
Presidente da CPL

Decreto n° 011/GAB/2021 de 13/01/2021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º GI- 442/2022

CONTRATADA: JEAN TALES DA COSTA SILVA 
03484409282

 
CNPJ:27.252.866/0001-46
Prestação de serviço no valor de: R$ 1.650,00 (Um mil 

seiscentos e cinquenta reais).

Com o objetivo de Contratação de empresa para pres-
tação de serviços (reparos e remoção de parede e assen-
tamento de cerâmica) para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO.

Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, 
art. 24, inciso II. Conforme parecer da procuradoria jurídica. 
Dr. ALMIRO SOARES- OAB 412 A/RO.

Teixeirópolis / RO, em 12 de Agosto de 2022.

Jean Vieira de Araújo
Presidente da CPL

Decreto n° 011/GAB/2021 de 13/01/2021
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Costa Marques, Estado de Ron-
dônia, no uso de suas atribuições, e considerando o parecer 
favorável, HOMOLOGA o procedimento licitatório constante 
do Processo Administrativo nº 572/SEMASC/2022, que 
originou o Pregão Eletrônico nº 29/CPLM/2022, conforme 
preceitua a Lei Federal nº 10.520,02, Decreto Federal nº 
10.024/19, Lei Federal nº 13.979/2020, Lei Federal 8.666/93, 
Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 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 500 cestas básicas, visando 
atender as famílias em situação de risco e vulnerabilidade 
social, residentes e domiciliadas no município, solicitado 
pela Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, 
deste município de Costa Marques/RO, o referido objeto à 
empresa: J. SILVA PEIXOTO EIRELI - inscrita no CNPJ: 
32.727.292/0001-55, que sagrou-se vencedora em todos os 
itens do certame, totalizando um valor de R$ 114.970,00 
(Cento e quatorze mil, novecentos e setenta reais).

Publique - se. 

Após, à Secretaria Municipal de Administração para elabo-
ração da Ata de Registro nos termos da minuta constante neste 
processo e Posterior emissão de Nota Empenho.

Costa Marques/RO, 11 de agosto de 2022.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Costa Marques, Estado de Ron-
dônia, no uso de suas atribuições, e considerando o parecer 
favorável, HOMOLOGA o procedimento licitatório constante 
do Processo Administrativo nº 408/SEMASC/2022, que 
originou o Pregão Eletrônico nº 31/CPLM/2022, conforme 
preceitua a Lei Federal nº 10.520,02, Decreto Federal nº 
10.024/19, Lei Federal nº 13.979/2020, Lei Federal 8.666/93, 
Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 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 uniformes perso-
nalizados, banners, e equipamentos permanentes para 
a sala do criança feliz, visando atender ao solicitado da 
Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, deste 
município de Costa Marques/RO, o referido objeto à empresa: 
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI- inscrita no CNPJ: 
41.947.390/0001-99, que sagrou-se vencedora em todos os 
itens do certame, totalizando um valor de R$ 13.484,00 (Treze 
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Publique - se. 

Após, à Secretaria Municipal de Administração para elabo-
ração da Ata de Registro nos termos da minuta constante neste 
processo e Posterior emissão de Nota Empenho.

                    Costa Marques/RO, 11 de agosto de 2022.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, 
no uso de suas atribuições, e considerando o parecer favorável, 
HOMOLOGA o procedimento licitatório constante do Processo 
Administrativo nº 666/SEMOSP/2022, que originou a TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 08/CPL/2022, conforme preceitua a Lei 
Federal nº 10.520,02, Decreto Federal nº 10.024/19, Lei Federal nº 
13.979/2020, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar 123/2006, 
Decreto Municipal nº 889/GAB/2011, Lei Complementar Muni-
cipal nº 70/GAB//2018, e suas alterações, que tem por Objeto à 
Tomada de Preço  para Contratação de Empresa Especializada 
para execução da 2ª Etapa dos serviços de Iluminação Pública, 
localizada na Br 429, entrada da Cidade, com recursos do 
CV nº 359/PGE/2022, solitada pela Secretaria Municipal de 
Obras, deste municipio de Costa Marques/RO, o referido objeto 
à empresa: MGM CONSTRUTORA LTDA - inscrita no CNPJ: 
45.139.055/0001-15, que sagrou-se vencedora em todos os itens do 
certame, totalizando um valor de R$ 201.797,75 (Duzentos e um 
mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).

Publique - se. 

Após, à Secretaria Municipal de Administração para elaboração 
da Ata de Registro nos termos da minuta constante neste processo 
e Posterior emissão de Nota Empenho.

                  Costa Marques/RO, 11 de agosto de 2022.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal

 
Estado de Rondônia 

Poder Executivo Municipal 
Prefeitura municipal de São Francisco do Guaporé 

 
Av. Brasil, 1997, Alto Alegre – Fone 069 3621-2580 – CEP. 76.935-000 

São Francisco do Guaporé – Rondônia 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO  
DISPENSA ELETRÔNICA 

 
 

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº37/2022 

 

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de Rondônia, 
Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, através da Equipe do Pregão Eletrônico, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que realizará, na forma do disposto da Lei 
10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, licitação na modalidade de Dispensa Eletrônica, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE TELEFONIA MÓVEL. Logo, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo 
e Administração / Conselho Tutelar. 

 
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº 1385-1/2022. 

 
b) FONTE DE RECURSOS: Próprio. 

c) ABERTURA: 18/08/2022 as 09:00 horas (horário de Brasília). 

d) LOCAL: No endereço eletrônico web www.licitanet.com.br. 

e) VALOR ORÇADO: 4.050,00. 

 
O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço 
eletrônico www.licitanet.com.br. 
 
 

                                 São Francisco do Guaporé/RO, 12 de agosto de 2022. 

 
 

_____________________ 
Maikk Negri 

Presidente da CPL 
Portaria nº 303/2022 

ASSOCIAÇÃO PARANÁ CLUBE DE JUDO

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

A Presidente da Associação Paraná Clube de Judô, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os seus alunos 
e Associados com direito a voto e em dia com suas obriga-
ções nos termos do Estatuto da Associação Paraná Clube de 
Judô, para a realização da Assembleia Geral Ordinária, nos 
termos do Estatuto da  Associação Paraná Clube de judô, a 
ser realizada no dia 29 do mês de Agosto de 2022, às 09:00hs, 
em primeira convocação e, às 09;30hs em segunda e última 
convocação, no Ginásio de Esporte Gerivaldo José de Souza, 
CEP 76900.973 Ji-Paraná /RO, com a seguinte ordem do dia:.

Apresentação dos Relatórios Técnicos e Administrativos 
referentes ao exercício de 2020; e 2021

Eleição para próximo quadriênio aja vista que o mandato 
dessa diretoria venceu em 01/03/2021 

Ji-Paraná, 11 de agosto de 2022.

Gleidson dos Santos Rodrigues 
Presidente da A.P.J.

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº: 063 /CPL/2022

Edital Nº: 073/CPL/2022
Processo Administrativo nº GI – 433/2022

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro 
nomeado pelo Decreto Municipal nº 010/GAB/2021 de 13 de Janeiro 
de 2021, torna público que realizará a Licitação na modalidade. Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgado Menor Preço por LOTE, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 
n°5.450/05 e n°10.024/19, decretos Municipais nº083/GP/07, n°189/
GAB/2017 e 092/GAB/2020, de 07 de julho de 2020, e a lei geral 
municipal 729 de 11/07/2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, também a lei complementar nº 123/2006, combinando com 
a lei complementar nº 147/2014. Para atender a Secretária Municipal 
de Educação Cultura e Turismo - SEMECT. 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço (Pintura 
de desenhos infantis e educativos nos muros escolares) para as escolas 
EMEI Pré Escolar Arco- Iris e EMEF Sebastião Amorim da Silva do 
município de Teixeirópolis/RO. Estimado no valor total de R$18.897,45 
(Dezoito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 
centavos).

Processo administrativo nº GI – 433/2022, será realizada no dia 
25/08/2022, com início às 10h00min horário de Brasília – DF, 
local www.licitanet.com.br. Informações complementares: O edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado ou na 
sala de licitações da prefeitura municipal de Teixeirópolis - RO, situada 
à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de segunda à sexta feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min, ou pelo 
site www.teixeiropolis.ro.gov.br, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 11 de Agosto de 2022.

Jean Vieira de Araújo
Secretario Municipal de Licitação e Compras

Portaria n° 011/GAB/2021 de 06/01/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: n.º GI- 448/2022
CONTRATADA: DD COMERCIO DE TECIDOS LTDA-ME   
CNPJ: 16.843.016/0001-04
Material de consumo no valor de: 4.464,89 (Quatro mil e quatro-

centos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Com o objetivo de Contratação de empresa para aquisição de 
material de consumo (Tecidos) para atender as necessidades das 
escolas municipais de Teixeirópolis/RO, na realização de projetos 
para o 7 de setembro.

Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, 
inciso II. Conforme parecer da procuradoria jurídica. Dr. ALMIRO 
SOARES- OAB 412 A/RO.

Teixeirópolis / RO, em 12 de Agosto de 2022.

Jean Vieira de Araújo
Presidente da CPL

Decreto n° 011/GAB/2021 de 13/01/2021
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1. PREÂMBULO     

DISPOSIÇÕES GERAIS                                                         
Processo Nº. 1385/2022.                                                    
Dispensa Eletrônica Nº. 37/2022.                                   
Tipo de Licitação: Menor Preço Lote. 
Abertura: 09:00 horas do dia 18/08/2022 (horário de Brasília).                 
 
1.1.  O instrumento convocatório vincula as normas da concorrência de preços bem habilitação e posterior 
contratação devendo a empresa interessada obrigatoriamente tomar conhecimento de todos os dispositivos nele 
contidos antes da inserção da proposta a qual aduz a plena aceitação das exigências.  
 
1.2.  A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO, através de seu Pregoeiro, designado pela 
Portaria no 003/2022, torna publico para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar Licitação na 
modalidade de Dispensa Eletrônica, do tipo Menor Preço por Lote para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE TELEFONIA MÓVEL, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo/Conselho Tutelar, 
conforme descrito neste Termo de Dispensa e seus anexos, e será regido pelas disposições da Lei Federal Nº 
14.065/2020, com o Decreto no 10.024/2019, e subsidiariamente, com a Lei Federal No 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. 
 
1.2.1. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09:00h as 13:00 do dia  18/08/2022. 
1.2.2. LOCAL: www.licitanet.com.br  
1.2.3. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 
1.3.  Formalização de Consultas/Encaminhamentos serão disponíveis por meio da Prefeitura Municipal de São 
Francisco do Guaporé/RO, com sede na Avenida Brasil, nº 1997, testada com Rua da Integração Nacional, Bairro 
Cidade Baixa; com horário de funcionamento das 07h:00min ás 13h:00min de segunda e sexta feira, e contato por 
meio do nº (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@saofrancisco.ro.gov.br.  

2. DO OBJETO 
 
 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de plano de telefonia móvel com 10 linhas 
SIM CARD para atender o Conselho Tutelar e a Secretaria Geral de Administração e Governo, pelo período de 12 
meses. 
 
3. DA DESCRIÇÃO  
 
 Descrição dos serviços SIM CARD referente à quantidade mensal, sendo 10 assinaturas, com gestor on-line, 
ligações intra-grupo, pacote de dados 20 GB, móvel fixo minutos ilimitados para mesma operadora, minutos 
ilimitados para outras operadoras, SMS ilimitados para mesma operadora e SMS ilimitado para outras operadoras. 
 
4. DA JUSTIFICATIVA 

 
Faz –se necessária a aquisição dos serviços de telefonia citados, sendo que o conselho tutelar visa atender 

queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e 
cidadãos e por isso necessita de uma linha de telefone exclusiva para tal fim. 

 
5. DA PROPOSTA ELETRÔNICA. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO 

EQUIPE DO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO 
TERMO DE DISPENSA ELETRÔNICA 

 

2 

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances; 
5.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da dispensa, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.3. A Proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL com o valor total por lote em formulário 
eletrônico específico sob pena de ser desclassificada; 
5.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e 
das especificações técnicas previstas no edital; 
5.5. Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e do atendimento 
às exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital, e, ainda, se está ou não enquadrada 
como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
5.6. A proposta deverá indicar a marca e modelo do produto ofertado. 
5.7. A proposta deverá indicar o prazo de entrega, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
5.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do publica; se na proposta não 
constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

 
6.  DA SESSÃO DA DISPENSA 
 
6.1. A partir do horário previsto nesta Dispensa Eletrônica, terá início a sessão pública do Dispensa Eletrônica, 
com a divulgação das propostas de Preços, recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de 
fornecimento detalhadas pelo Termo de Dispensa de Licitação Eletrônica; 
6.2. Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha encaminhado proposta de 
preços; 
6.3.  Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor valor. Em 
seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico, sendo o licitante 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
6.4.  O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do administrador; 
6.5.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar; 
6.6.  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; 
6.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30(trinta) minutos, 
aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
6.8.  Facultativamente, ao Administrador poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances e subsequentes transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a 
recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, ao Administrador poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 
6.9. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Administrador acerca da aceitação do lance de menor valor. 
6.10.  Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente lance de preços com valores superior de até 
5% (cinco por cento) acima da proposta melhor classificada, será concedido à microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada, a oportunidade de apresentar outra proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, conforme está previsto na Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 
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5.3. A Proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL com o valor total por lote em formulário 
eletrônico específico sob pena de ser desclassificada; 
5.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e 
das especificações técnicas previstas no edital; 
5.5. Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e do atendimento 
às exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital, e, ainda, se está ou não enquadrada 
como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
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5.7. A proposta deverá indicar o prazo de entrega, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
5.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do publica; se na proposta não 
constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

 
6.  DA SESSÃO DA DISPENSA 
 
6.1. A partir do horário previsto nesta Dispensa Eletrônica, terá início a sessão pública do Dispensa Eletrônica, 
com a divulgação das propostas de Preços, recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de 
fornecimento detalhadas pelo Termo de Dispensa de Licitação Eletrônica; 
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6.3.  Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor valor. Em 
seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico, sendo o licitante 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
6.4.  O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do administrador; 
6.5.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar; 
6.6.  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; 
6.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30(trinta) minutos, 
aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
6.8.  Facultativamente, ao Administrador poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances e subsequentes transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a 
recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, ao Administrador poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 
6.9. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, 
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6.11.  No caso de desconexão com Administrador, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, retomando o Administrador, quando 
possível, sua atuação na sessão publica, sem prejuízos dos atos realizados.  
6.12.  No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da sessão publica será suspensa, 
sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes; 
6.13. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter via  
sistema, em até 1(uma) hora, a proposta comercial devidamente detalhada, com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, contados da data da referida sessão pública; 
6.13.1.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão ser encaminhados os documentos relativos 
à Regularidade Fiscal mesmo que vencidos, sob pena de inabilitação. 
6.14.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, o Administrador examinará a proposta ou o lance subsequente, 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. Também nesta etapa o Administrador poderá negociar com o participante para que seja 
obtido melhor preço; 
6.15. Constando o atendimento das exigências fixadas no Termo da Dispensa Licitação, o objeto será adjudicado 
ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
6.16. A proposta verá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma 
clara, não ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 
6.16.1.  Orçamento discriminado em preços unitários expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir 
todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado 
devidamente corrigido após o encerramento dos lances; 
6.16.2.  Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Administrador; 
6.16.3.  A proposta deverá considerar a entrega do material ou a execução dos serviços no local indicado. 

7. DA ENTREGA 
 

Os serviços constantes deste processo deverão ser entregues num prazo de 5 (cinco) dias a contar da data do 
empenho em nome da empresa, salvo determinação estipulada em contrário pelas Secretarias. 
 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes deste Termo de Referência e a proposta a qual é vinculado, devendo ser substituída imediatamente, 
levando-se em consideração desse tipo de gênero, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data de notificação da 
Contratante, às suas custas e sem prejuízo à aplicação de penalidades; 
 

Os prazos de entrega poderão ser alterados (antecipados ou prorrogados), desde que ocorra um dos seguintes 
motivos: alteração das especificações pela contratante, Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho 
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução deste contrato; Interrupção da execução 
deste contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da contratante; Aumento das quantidades 
incialmente previstas neste termo em até vinte e cinco por cento do seu valor inicial atualizado, conforme limites 
permitidos pelo art. 65 da Lei nº 8666/93, em sua redação atual; Impedimento de execução deste contrato por ato ou 
fato de terceiro reconhecido pela contratante em documento contemporâneo a sua ocorrência; Omissão ou atraso de 
providência a cargo da contratante, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente 
impedimento ou retardamento na execução deste contrato. 
 

O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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8.  DA REGULARIDADE FISCAL E JURIDICA 
 
8.1.  Inserir no portal LICITANET, ao final da disputa 30 minutos de tempo randômico: 
8.1.1. Alvará de Localização e Funcionamento, sede da Pessoa Jurídica, em validade; 
8.1.2. Contrato Social da Empresa; 
8.1.3. Documentos Pessoais do responsável da empresa; 
8.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
8.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Quanto a Dívida Ativa da União. 
8.1.6. Certidão Negativa de Tributos Estaduais, sede da Pessoa Jurídica; 
8.1.7. Certidão Negativa de Tributos Municipais, sede da Pessoa Jurídica e do município de São Francisco do 
Guaporé/RO. 
8.1.8. Certificado de Regularidade de Situação – CRS relativo ao FGTS nos termos do inciso IV do artigo 29 da 
Lei nº 8.666/93; 
8.1.9. 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 da pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011); 
8.1.10. Certidão negativa junto ao Portal da transparência Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de 
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 
8.1.11. Certidão negativa junto ao Portal da transparência - Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (CNEP); 
8.1.12. Emissão de certidão negativa – CAGEFIMP. 
 
9. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
9.1. Se a Empresa vencedora inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  

9.1.1. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado ou na realização do serviço: 1% (um por 
cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material 
ou 1% (um por cento) do valor referente às etapas ainda não realizadas do serviço, até o limite de 10% (dez por 
cento);  
9.1.2. Pela recusa em efetuar o serviço, o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em 10 
(dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material ou do serviço 
contratado;  
9.1.3. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 
2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;  
9.1.4. Pela recusa da Empresa vencedora em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a 
substituição não efetivada nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 
material rejeitado;  
9.1.5.  Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no pedido de Cotação 
Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada 
evento.  
9.2.  As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 10% (dez por cento) do valor, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.  
9.3.  As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento porventura devido à empresa 
vencedora ou cobradas na forma prevista em lei.  
9.4.  O Órgão Requisitante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de 
Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei. 

São Francisco do Guaporé/RO, 12 de agosto de 2022. 
_______________________ 

Maikk Negri 
Presidente CPL 

Portaria nº 303/2022 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO TEMPORÁRIO

Pelo presente instrumento particular, de um lado, Sr. Natalino 
Montanari de Souza, portador do CPF: 143.230.602-20, Sócio admi-
nistrador da empresa: Hotel Fazenda Minuano Ltda - Me, inscrita no 
CNPJ: 10.698.945/0001-82, estabelecida na zona Rural do Município 
de Presidente Médici-RO, neste Estado, doravante denominado 
ARRENDANTE;
E de outro, A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, inscrita no CNPJ: 
05.992.430/0001-84, doravante denominado ARRENDATÁRIO.
Tem entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE ARRENDA-
MENTO, que se regerá   em conformidade ao trato entre as partes e 
conforme demais cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato o arren-
damento dos bens e equipamentos descritos no ANEXO - parte integrante 
deste instrumento - de propriedade do ARRENDANTE, o qual, neste ato, 
cede-os, em bom estado de conservação, livres e desembaraçados de quais-
quer ónus, para uso exclusivo do ARRENDATÁRIO e/ou seus prepostos.
CLÁUSULA SEGUNDA: O ARRENDATÁRIO obriga-se a manter os 
bens e equipamentos em perfeito estado de conservação, respondendo 
pelos danos ou desaparecimento dos mesmos. As despesas com even-
tuais reparos ou consertos nos bens e equipamentos correrão por conta 
exclusiva do ARRENDATÁRIO e deverão ser feitos com a assistência 
técnica do próprio fabricante ou de empresas autorizadas,
CLÁUSULA TERCEIRA: O ARRENDATÁRIO obriga-se a utilizar os 
bens exclusivamente nas atividades a que se destinam e a operá-los através 
de pessoas habilitadas e segundo as recomendações.
CLÁUSULA QUARTA: O ARRENDATÁRIO não poderá adaptar ou 
instalar quaisquer que alterem as condições, aparência dos ambientes.
CLÁUSULA QUINTA: O ARRENDANTE poderá, a qualquer tempo, 
independentemente de pedido expresso, vistoriar o uso e estado de con-
servação dos bens objeto deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA: O ARRENDATÁRIO assume toda e qualquer 
responsabilidade civil e criminal    pela   concessão, uso e destinação dos 
bens objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: Durante a vigência deste contrato, o ARRENDA-
TÁRIO obriga-se a manter seguro dos bens e equipamentos contra riscos 
diversos, sem prejuízo da contratação de seguro obrigatório, nos quais o 
ARRENDANTE figurará como beneficiário da indenização.
PARÁGRAFO ÚNICO: O ARRENDATÁRIO deverá comunicar o AR-
RENDANTE a ocorrência de sinistros no instante em que o fato ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Ji-Pa-
raná para dirimir toda e qualquer controvérsia decorrente do presente ajuste.
E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, obrigando-se a cumpri-lo, por si.

ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 

 
 

Av. Chianca, 1381, Centro, Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, Fone: (69) 3651- 2718 

 ____________ 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2022 

REGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º 0000591.1.1-2022 - SEMAD 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES/RO  
 
Contratado: SISPEL –SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE LTDA 
CNPJ Nº: 06.150.972/0001-49 
 

Objeto: O Presente termo de referência, visa subsidiar a Administração Municipal na  
contratação de empresa especializada o fornecimento de dois objetos na área  
de tecnologia da informação, sendo: 

 

01 

Empresa especializada para o fornecimento de software na modalidade de licenciamento 
(SAAS – software as a service), contemplando, fornecimento de aplicativo mobile, painel 
integrado, hospedagem, coleta de georeferenciamento das aplicações mobile, 
disponibilidade de cloud computer, implantação, treinamento e manutenção da tecnologia, 
bem como suporte técnico especializado e operação assistida, para a gestão do transporte 
escolar para atender a Secretaria Municipal de  e Educação de Costa Marques  . 

02 

Empresa especializada na prestação de serviços continuados na administração pública, 
através de fornecimento de gestão de sistemas, havendo a necessidade da implantação, 
conversão dos dados, migração e treinamento, sendo posteriormente disponibilizado a 
licença de uso e manutenção dos sistemas na área Contabilidade Púbica, Financeiro 
(Contas a Pagar e Tesouraria), Gestão Tributária, Compras/Licitações, Almoxarifado, 
Gestão de Patrimônio, Sistema de Atendimento, Planejamento Orçamentário, Recursos 
Humanos incluindo Folha de Pagamento,  conforme descrição detalhada constante nos 
Anexos, para atender a Câmara Municipal e as Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de Ação Social e Cidadania  e a Secretaria Municipal de Fazenda de  Costa 
Marques, conforme este Edital. 

 
Valor: valor global de R$ 540.880 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta reais). 
 
Publique-se, 
Registre-se. 

Costa Marques/RO, 09 de agosto de 2022. 
 

Vagner Miranda da Silva 
Prefeito Municipal 
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Marques, conforme este Edital. 
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Vagner Miranda da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 



PUBLICAÇÕES OFICIAIS2-4 Rondônia, sábado e domingo, 13 e 14 de agosto de 2022 - Correio Popular

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secretaria Municipal de Planejamento 
 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 

1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 

requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-

Paraná, em 02/02/2021, a Licença Municipal de Instalação, para a 

atividade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL VIEIRA 

DOS SANTOS (TRECHO ENTRE RUA GOV. JORGE 

TEIXEIRA À CAMPO GRANDE). EM JI-PARANÁ – RO. 

 

ÁREA TOTAL DE 2.401,42 m² E EXTENSÃO TOTAL DE 320,00 

M  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 082/2020 

 

 

Ji-Paraná/RO, 02 de fevereiro de 2021. 
 

 
ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA  

Prefeito Municipal 
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ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA  

Prefeito Municipal 
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ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA  

Prefeito Municipal 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 061/2022

O Município de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão Per-
manente de Licitações - CPL, Decreto nº. 2.966/2022, torna pú-
blico aos interessados que o Processo nº 1-9250/2022/FC, cujo 
objeto é a Pagamento de taxa de inscrição no Curso Marco 
Regulatório (Lei 13.019) – Captação de Recursos, inovações 
até a prestação de contas, a ser realizado nos dias 11 e 12 de 
agosto de 2022, na cidade de Cacoal – RO, promovido pela 
empresa CERTAME CONSULTORIA, TREINAMENTOS 
E SERVIÇOS, CNPJ: 10.176.098/0001-96, com carga horá-
ria de 16 (dezesseis) horas, a fim de atender as necessidades 
da Fundação Cultural, teve INEXIGIBILIDADE de licitação 
com fundamento no art. 25 inciso II e art. 13 inciso VI da Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores, em favor da empresa: 
CERTAME – CONSULTORIA, TREINAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELLI, com inscrição no CNPJ sob nº 
10.176.098/0001-96, no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e 
trezentos reais). Outras informações encontram-se disponíveis 
no site http://transparencia.ji-parana.ro.gov.br/.

Ji-Paraná, 12 de agosto de 2022.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Presidente-Pregoeira
Decreto n. 2937/2022

AVISO DE REAGENDAMENTO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0122/2022/PMJP-RO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua 
Pregoeira Oficial, Decreto nº 2967/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados o REAGENTAMENTO da 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR 
ITEM, nos termos da Lei n. 10.520/02, do Decreto Federal n. 
10.024/19, Decreto Municipal n. 14700/21 e suas alterações, 
Lei Complementar n. 123/06 aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n. 8.666/93, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) veículo 
zero quilômetro conforme condições, quantidades, especifi-
cações e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo – SEMICTUR.  Assim Fica 
REAGENDADA a data de Abertura para o dia: 26/08/2022. 
Horário: 09hs30min (Horário de Brasília-DF), no endereço 
eletrônico: www.gov.br/pt-br/ e no site http://transparencia.
ji-parana.ro.gov.br/ local este, onde poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná/RO, 12 de agosto de 2022.

Gilmara de Andrade Alves
Pregoeira Oficial

Decreto n. 2967/2022

RESULTADO DA TOMADA DE 
PREÇO N. 07/SEMOSP/2022

Processo Administrativo Nº 2178/2022/SEMOSP A Prefeitura 
Mun. de Machadinho D’Oeste - RO, através do Presidente da CPL, 
torna público o Resultado da TOMADA DE PREÇO. Objeto: 
Contratação de Empresa do ramo da Construção Civil para 
prestação do presente serviço de Construção de Praça e Calça-
da do Bairro Primavera a pedido da Secretaria Municipal de 
Obras, Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste. Tendo 
sido declarado como VENCEDORA a Empresa: 

CONSTRUTERRA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME 
inscrita CNPJ nº 04.233.798/0001-72 com o valor total de R$ 
221.037,41 (duzentos e vinte e um mil trinta e sete reais e quarenta 
e um centavos), conforme Carta Proposta e Planilha Orçamentária 
resumida e sintética, Planilha de orçamentária analítica /Crono-
grama Físico Financeiro, composição de BDI e composição de 
leis e encargos sociais anexado nos autos.

        
Machadinho D’Oeste – RO 12/08/2022

Samara Raquel Kuss de Souza
Presidente CPL

Publicado no Quadro de Avisos nos termos da Lei Municipal nº 376 de 
23/04/1997.

Em 12/08/2022_________________________
JHONATHAN FELIPE DE OLIVEIRA TOBIAS 

(secretário)

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MACHADINHO D’OESTE
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INVESTIMENTOS

Ao todo, foram adquiridas 195 pistolas que serão distribuídas para 
a Polícia Militar, Polícia Civil, Casa Militar e Corpo de Bombeiros

Armamentos importados são entregues 
as forças de segurança de Rondônia 

(Da Redação) 
Com a finalidade de 
proporcionar os me-
lhores equipamentos 
para os profissionais 
das Forças de Se-
gurança Pública, o 
governo do Estado 
de Rondônia, por in-
termédio da Secre-
taria de Estado da 
Segurança, Defesa e 
Cidadania (Sesdec), 
realizou a entrega das 
armas importadas 
da Ceska Zbrojovka 
(CZ), de fabricação da 
República Checa. Ao 
todo foram adquiridas 
195 pistolas que serão 
distribuídas para a 
Polícia Militar (PM), 
Polícia Civil (PC), 
Casa Militar e Corpo 
de Bombeiros.

Na terça-feira (9), 
as entregas foram re-
alizadas no complexo 
da Polícia Civil, assim 
distribuídas: 30 armas 
para a Coordenado-
ria de Operações e 
Recursos Especiais 
(Core), 20 para a De-
legacia Especializa-
da em Repressão aos 
Crimes Contra a Vida 
e 10 à Delegacia De 
Furtos Contra O Pa-
trimônio.

Para o diretor da 
Divisão Especializada 
na Repressão de Cri-
mes Contra a Vida de 
Porto Velho, Doutor 

Foto- Assessoria/Divulgação

Júlio Árabe, os envios 
dessas armas para a 
Polícia Civil são de 
grande valia. “Quero 
agradecer ao recebi-
mento dessas armas, 
pois vamos combater 
com mais eficiência 
e eficácia a crimina-
lidade do Estado de 
Rondônia”, destacou 
o Doutor Júlio.

Já na manhã de 
quarta-feira (10), foi a 
vez do Corpo de Bom-
beiros do Estado de 
Rondônia (CBRO), 
mais especificamen-
te para o Grupo de 
Operações Aéreas e 
aqueles Bombeiros 
que atuam em áreas 
de mata, fazendo sal-
vamento, que lidam 
com animais, grileiros 

e com desmatamentos 
e queimadas.

Na sequência, a 
Polícia Militar rece-
beu o montante das 
pistolas, mais espe-
cificamente para o 
Batalhão de Opera-
ções Especiais - Bope, 
que recebeu 65 armas 
de qualidade e que o 
batalhão estará apto 
a enfrentar a crimina-
lidade.

Para o secretário 
da Sesdec, José Hélio 
Cysneiros Pachá, a 
entrega das primeiras 
armas importadas é 
mais um salto rele-
vante que a Segurança 
Pública do Estado dá 
para que os profis-
sionais trabalhem de 
forma mais eficaz. “É 

nossa obrigação dotar 
as forças estaduais de 
segurança com o que 
há de melhor, equipar 
e aparelhar para que 
os nossos integrantes 
possam estar sempre 
preparados e assim 
poderem cumprir 
com suas missões de 
forma mais protegida. 
Não só de executar 
cada vez melhor e 
com maior qualidade 
o trabalho, mas tam-
bém no enfrentamen-
to à criminalidade e 
com a maior chance 
de voltar para casa 
vivos, pois a vida dos 
nossos profissionais é 
o nosso melhor patri-
mônio”. 

Com informações 
da Assessoria.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 132/PMJ/2022

A P.M.J/RO, torna pública a realização da Licitação em 
epígrafe – Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PERMANENTES, Órgão Requisitante: Secre-
taria Municipal de Saúde – SEMUSA. O valor estimado: R$ 
3.848.613,64 (Três Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito 
Mil, Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Quatro Centavos) 
Processo Administrativo: 1-3750/PMJ/2022; Cadastro: 
15/08/2022, a partir das 09h00min, finalizando às 08h59min 
do dia 26/08/2022. Início da Sessão Pública: 26 de agosto de 
2022, às 09h10min (horário de Brasília). Edital disponível 
no site: www.jaru.ro.gov.br. Local da disputa virtual: www.
licitanet.com.br. (Licitanet). Informações: (69) 3521-6993/ 
e-mail “cpl@jaru.ro.gov.br”.

Jaru, sexta-feira, 12 de agosto de 2022
Agner da Silva Costa

Portaria n° 297/GP/2022
Pregoeiro

ACIDENTE - Professora morre na RO-133

Um grave acidente de trânsito ocorrido no início da 
noite de quinta-feira (11), ceifou a vida da professora 
P.S.A., 32 anos, moradora do município de Vale do 
Anari. P.S. estava em uma motoneta Honda, modelo 
Biz, quando colidiu em um Fiat Argo, conduzido 
também por uma moradora de Vale do Anari, na RO-
133. A Polícia Militar foi acionada para registro da 
ocorrência e aguardava a Polícia Técnico-Científica 
(PTC) de Jaru para os trabalhos periciais. A professora 
e formada em Psicologia, Patrícia era mãe de um 
garoto e havia se casado recentemente.

FATALIDADE - Mulher é atropelada e morre

Faleceu na sexta-feira (12), a M.F., após treze dias 
lutando pela vida. M.F. sofreu um atropelamento no  
sábado (30), na Avenida Marechal Rondon, bairro 
2 de abril. Ela estava atravessando a via quando foi 
atropelada por uma motociclista em uma motoneta 
Honda Biz. Os bombeiros foram acionados socorreram 
Maria Francisca com sangramento na cabeça, boca 
e nariz, e possível fratura na perna esquerda até o 
HM. Seu estado era gravíssimo, sendo necessário 
ser feita a intubação e transferência para o Hospital 
Regional de Cacoal.


