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6 A vida não foi feita para o homem perder.CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 14 de setembro de 2017 - Correio Popular

ERRATA 
A Direção do Jornal Correio Popular de Ron-

dônia, vem a público esclarecer que houve um 
erro de diagramação ocorrido na última quinta-
-feira (12), na página 7, onde está na cabeça do 
Decreto nº 165 São Miguel do Guaporé, deverá 
estar o logo e a cabeça da Prefeitura de São 
Francisco do Guaporé. As demais informações 
constantes no jornal deste mesmo dia citado e 
que não forem conflitantes com o disposto nesta 
retificação permanecem inalteradas. Desde já 
pedimos desculpas pelo transtorno.

A direção
Jornal Correio Popular de Rondônia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 31/2017

EXCLUSIVO ME, EPP E MEI, 

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do seu Pregoeiro nome-
ado pela Portaria nº 20/2017, torna público 
que encontra-se instaurada a  Licitação na 
modalidade Pregão em sua forma Eletrônica 
nº 31/2017, tendo como objeto: FORMAÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS.  A presente licitação 
foi estimada em R$ 21.357,74 (vinte e um mil, 
trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e 
quatro centavos). A Licitação será na modalidade 
PREGÃO em sua forma Eletrônica com o Nº 
31/2017, tipo Menor Preço por item. O certame 
será regido pela Lei nº 10.520/02, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93; Decretos 
Federais 5.450/2005 e 7892/2013, Lei Comple-
mentar 123/2006 e Decreto Municipal 142/2014. 
Cadastramento de Propostas: até o dia  26 de 
setembro de 2017 às 08h; Abertura das propos-
tas: 26 de setembro de 2017 às 08h01min; Inicio 
do Pregão: 26 de setembro de 2017 às 09h. Para 
todas as referências de tempo será observado o 
horário oficial de Brasília. Local: www.licitanet.
com.br. Informações Complementares: O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no site 
supracitado, no site oficial da Prefeitura www.
novabrasilandia.ro.gov.br – “Transparência 
Municipal” e na Sala de Licitações da Prefeitura 
do Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
Rua Riachuelo 3284, centro, de segunda à sexta-
-feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07h30min às 13h30min. Outras informações 
pelo telefone (69) 3418-2239.

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
12 de setembro de 2017.

Vildimark Cardoso dos Santos
Pregoeiro – Port.20/2017

AVISO DE RESULTADO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

019/CPL/2017
A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/

RO, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio 
devidamente nomeados pelo Decreto n.º 4.948 de 
08 de maio de 2017, no uso de suas atribuições 
legais, tornam público aos interessados, o resul-
tado final do Pregão Eletrônico acima.

PROCESSO Nº: 1-290/SEMPLAD/2017
MODALIDADE: MENOR PREÇO POR 

ITEM.
OBJETO: Contratação de empresa especializa-

da em fornecimento de Serviços de assessoria, 
consultoria, e Auditoria Administrativa, na área 
de processos licitatórios, período de 2015 a 
2016, e na área de pessoal e Patrimonial com 
levantamento patrimonial de bens móveis e 
imóveis desta municipalidade e Suporte com 
Consultoria Técnica à Comissão de Recebi-
mentos das informações da gestão de transição 
do mandato anterior, de acordo com as especi-
ficações, quantitativos, locais de realização e 
entrega relacionados no Termo de Referência, 
anexo deste edital.

Empresa(s) Vencedora(s):
T. R. DE OLIVEIRA DOS SANTOS ME - 

CNPJ: 08.303.100/0001-07
VALOR: R$ 48.229,00(Quarenta e oito mil 

duzentos e vinte e nove reais).

PARECER JURÍDICO: Loana Carla dos 
Santos Marques;

PARECER CONTROLE: Cleider Roberto da 
Rocha Dias.

Para maiores Informações, no endereço Ave-
nida: Paraíso, n.º 2601 – setor 01, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL da 
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, pelo 
telefone (69) 3464-1005/1462 ou pelo e-mail: 
cpl.net@outlook.com.

Vale do Paraíso - RO, 
em 08 de Setembro de 2017.

Karque Alexandre Tureta
Pregoeiro

Dec. nº 4.948 de 08/05/2017

ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREÂMBULO
A Associação Dos Agropecuaristas De Urupá 

através da presidência que a Comissão Especial 
de Licitação, torna publico para o conhecimento 
dos interessados que se encontra instalada a 
licitação sob a modalidade de Pregão Presencial 
N.° 001/CEL/2017, do tipo de menor preço por 
lote, conforme Edital de Licitação regido pela Lei 
Federal 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações 
posteriores com sessão de abertura marcada para 
o dia 25 de Setembro de 2017 as 10h00min horas 
na SEDE da Licitante.

DO ODJETO
Seleção de propostas mais vantajosas para Con-

tratação de empresas para suporte na XIII Feira de 
Exposições Agropecuária sendo: (1) locação de 
som de pequeno porte; (2) locação, montagem e 
desmontagem de som de médio porte; (3) locação 
de palco de pequeno porte, tamanho 6x6; (4) lo-
cação de telão 1 telão tamanho 2x2 com projetor 
de 5.000 lumes e notebook; (5) fornecimento de 
almoço tipo marmita comercial; (6) serviços de 
limpeza de toda área do Parque; (7) serviços de 
reforma e pintura; (8) fornecimento de (alimen-
tação 50 animais bovinos do concurso leiteiro); 
(9) locação e instalação de 01 transformador de 
energia com 150  kva; (10) locação de 15 tendas 
cor branca, medindo 5x5; (11) locação de 10 
tendas cor branca, medindo 10x10; (12) locação 
e manutenção, limpeza de banheiros químicos; 
(13) locação e manutenção, limpeza de banheiros 
químicos PNEs; (14) locação de cadeiras e mesas; 
(15) locação de alambrado em ferragem galva-
nizada; (16) fornecimento de 04 climatizadores, 
para climatização das baias e (17) fornecimento 
de lanches para  produtores rurais participantes 
do concurso leiteiro.

Data de abertura da Licitação: 25/09/2017
Horário: 10h00min
Local: Linha C-04 Gleba 04, Lote 31 Zona 

Rural

O Edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis para conhecimento dos interessados, no 
átrio da sede da Associação Licitante, com ex-
pediente de segunda a sexta feira das 08h00min 
as 13h00min, onde pode ser solicitada cópia do 
edital e seus anexos e Informações adicionais 
pelo email: aapu.urupa@gmail.com.

Em 06 de Setembro de 2017.
___________________________

Naor Braz Machado 
Presidente - CEL

N O T I F I C A Ç Ã O
À Servidora:MARIA LUCIA PERALTA
Notificamos aSra.MARIA LUCIA PERAL-

TA, CPF n° 557.590.509-82, na condição de 
aposentada por este Município de Ji-Paraná 
mediante o Processo n° 1-10392/2009, para 
quecompareça imediatamente à sede deste 
Fundo de Previdência Social, localizada na Av. 
Transcontinental, n° 2351, esq. c/ R. Menezes 
Filho, Bairro 02 de Abril, CEP 76900-837, Fone: 
(69) 3416-4057, horário de atendimento: das 
07h30 até 13h30,para tratar de assunto de sua 
aposentadoria.

Assim, sendo, estabelecemos o prazo de até 10 
dias a contar da publicação desta notificação 
para o comparecimento da servidora.Caso não 
haja manifestação em tempo hábil, os proven-
tos de aposentadoria da servidora deverão ser 
temporariamente suspensos até que se apresente.

Ji-Paraná/RO, 30 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

PORTARIA Nº 062/FPS/PMJP/2017
“Dispõe sobre a concessão do benefício de 

Aposentadoria Voluntária por Idade em favor da 
servidoraMaria Rita de Moura”

O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência 
Social de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Municipal Nº 1403/05 
e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentado-
ria Voluntária por Idade em favor da servidora-
MARIA RITA DE MOURA, brasileira, casada, 
portadora do RG n° 18.928.181 SSP/SP, e inscrita 
no CPF n° 077.727.568-60, cadastro/matrícula n° 
10779, no cargo de Professora Licenciatura Plena 
- P-II, com carga horária de 40 horas semanais, 
lotada na Secretaria Municipal deEducação– SE-
MED, admitidaem18/07/2000, estatutária a partir 
de 01/08/2005, comproventos integrais,calcu-
lados considerando a média aritmética simples 
de 80% (oitenta por cento) das maiores remune-
rações, tendoem vistaoqueconstadoProcessonº. 
4-4678/2017 e por força do artigo 40, §§ 1º, 
inciso III, alínea “a”, artigos 3°, 5º e 8° da 
CF/88, redações dadas pelas EMC 41/03 e 
deconformidadecomoqueestabelecem os artigos 
31, §§1º e 2º, artigos 56 e 57 da Lei Municipal 
Previdenciária n°1.403, de 20/07/2005.

Art. 2º.O Fundo de Previdência Social do 
Município de Ji-Paraná – F.P.S. efetivará a revi-
são dos proventos de aposentadoria, na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se der 
o reajuste dos benefícios do R.G.P.S.(Art. 1° da 
Lei Federalnº 10887/2004), e passará a custear 
a servidora a partir de 01º de setembro de 2017.

Art. 3º.Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Registre, publique e cumpra-se.

Ji-Paraná, RO, 01º desetembro de 2017.

Evandro Cordeiro Muniz
Diretor-Presidente do FPS

Decreto nº. 0019/GAB/PMJP/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO 3ª CHAMADA PREGÃO 

ELETRONICO Nº 024/CPL/2017
PROCESSO Nº 714/FMS/2017
REGISTRO DE PREÇOS 
O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada 

do Oeste/RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo 
Decreto Nº 093/2017, torna público que realizará 
licitação na Modalidade de PREGÃO ELE-
TRONICO, tipo Menor Preço, que será julgado 
pelo menor preço por item, nos termos da lei nº 
10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto Mu-
nicipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a 
lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e a lei complementar 147 de 
07 de agosto de 2014, para atender ao Fundo Mu-
nicipal de Saúde. DO OBJETO: Contratação de 
empresa, através do sistema de registro de preços 
para futuro e eventual aquisição de combustíveis 
(gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel 
s-10), para o abastecimento da frota de veículos 
pertencentes ao Departamento de Endemias e da 
Rede Pública Municipal de Saúde, podendo ser 
abastecidos nas cidades de Ariquemes, Itapuã do 
Oeste, Candeias do Jamari ou Capital do Estado 
Porto Velho/RO, por um período de 12 (doze) 
meses, valor estimado: R$ 117.690,00 (cento e 
dezessete mil e seiscentos e noventa reais), con-
forme especificações e condições complementares 
descritas nos Anexos deste Edital. 

b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia:  

26/09/17 às 08:55 hs.
Abertura das propostas: 26/09/17 às 09:00 hs.
Inicio do pregão: 26/09/17 às 09:30 hs.
Para todas as referências de tempo será obser-

vado o horário de Brasília - DF.       
LOCAL: www.licitanet.com.br 
c) Da Autorização: Processo Administrativo 

Nº 714/FMS/2017.
d) Da Fonte de Recursos: 

Maiores Informações serão fornecidas de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min 
às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da 
Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito 
a Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três 
poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-
2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo 
e seus anexos.

Alvorada D’Oeste – RO 
13 de setembro de 2017.

CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

Programação Categ. 
Econômica

F. de 
Recursos

Ficha

10.301.0009.2037 3.3.90.30-01 PAB 482
10.302.0009.2038 3.3.90.30-01 AIH´S 494

SOLICITAÇÃO PARA 
OBTENÇÃO DE OUTORGA  

Pedido de MIQUÉIAS STEIN, CPF nº 
088.748.787-45, Localização LINHA 40, KM-16, 
LOTE 15, Glebra Bom Princípio B, Setor Rio 
Branco, Alta Floresta D’Oeste – RO, torna públi-
co que requereu junta a SEDAM em 06/09/2017, 
a OBTENÇÃO DE OUTORGA, com a finalidade 
de uso da água para Irrigação.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
Yuri Comércio de Combustíveis LTDA-EPP, 

localizada no Aeroporto Municipal de Ji-Paraná/
RO, Bairro: Zona Rural, cidade de Ji-paraná/RO, 
CNPJ: n° 84.707538/0001-20, torna público que 
requereu a SEMEIA -Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 13/09/2017, 
a Renovação da Licença Municipal de Ope-
ração - RLMO, conforme Processo: 138050/
COLMAMP/SEDAM, para a atividade de Co-
mércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da Associação dos moradores do 
loteamento Parque São Pedro – ora denominada 
de A.M.L.P.S.P, em conformidade com os artigos, 
11º, 12º e 14º e demais, do seu Estatuto onde cou-
ber, convoca os seus associados para Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 02 
de Outubro de 2017, às 19 horas e 30 minutos, em 
primeira convocação, com a presença de metade 
mais um dos seus associados, ou às 20 horas, 
em segunda e última convocação com qualquer 
número presente de sócios, a referida assembleia 
realizasse na Rua Pinhais, Número 146, Bairro 
Parque São Pedro em Ji-Paraná/RO para debater 
e deliberar sobre os seguintes assuntos:

01 – Rerratificação.
02 – Reativação.
03 – Alteração de Estatuto.
04 – Eleição e Posse da nova diretoria.
05 – Alteração de Endereço da sede.

Ji-Paraná/RO, 13 de Setembro de 2017

Presidente
Antônio Henrique Barbosa

Pedido da Licença Prévia – LP
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, CNPJ 

03.853.896/0063-42, torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental – SEDAM a Licença Prévia – LP nº 
143102/COLMAMP/SEDAM, com vencimento 
em 12.01.2018 do frigorífico localizado à Rodo-
via RO 135, km 06, Lote 120-B, Subdivisão do 
Lote 210-A, Gleba G, setor 06, Município de 
Ji-Paraná/RO.

Pedido da Licença de Instalação – LI
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, CNPJ 

03.853.896/0063-42, torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental – SEDAM a Licença de Instalação-LI 
nº 143103/COLMAMP/SEDAM, com venci-
mento em 12.03.2018 do frigorífico localizado à 
Rodovia RO 135, km 06, Lote 120-B, Subdivisão 
do Lote 210-A, Gleba G, setor 06, Município de 
Ji-Paraná/RO.

Pedido da Licença de Operação – LO
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, CNPJ 

03.853.896/0063-42, torna público que recebeu 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental – SEDAM a Licença de Operação-LO 
nº 143106/COLMAMP/SEDAM, com venci-
mento em 13.09.2021 do frigorífico localizado à 
Rodovia RO 135, km 06, Lote 120-B, Subdivisão 
do Lote 210-A, Gleba G, setor 06, Município de 
Ji-Paraná/RO.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

 
 
 
 
 
 

Avenida 02 de Abril,1701-Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904 
Fone: (0xx69) 3411-4239 / 3416-4000 - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25 

site:www.ji-parana.ro.gov.br             

1 

Estado de Rondônia 
Município de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
 
 
 
 
 

 
ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE PARA COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA E CURSO 
INTRODUTÓRIO  CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 001/2013  

 
DATA DA PUBLICAÇÃO – SITE DO MUNICÍPIO DIA 11,  JORNAL CORREIO 

POPULAR DIAS 11 E 12 E DIÁRIO DA AMAZÔNIA DIA 12 DE SETEMBRO 
DE 2017 

 
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 
legais, publica ERRATA, junto ao Edital de Convocação dos Agentes Comunitários de Saúde 
para Comprovação de Residencia e Curso Introdutório, publicado no Jornal Correio 
Popular, Diário Oficial e site do Município, para nele fazer constar: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – JK 
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 
061.073-9 JOSEANE GONÇALVES LEAL 59,00 3º 
052.708-4 EDSON VINICIUS ALBINO DE CARVALHO  57,00 4º 

 
LEIA-SE: 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – JK 
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 
061.073-9 JOSEANE GONÇALVES LEAL 59,00 3º 

 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – JK 
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 
041.193-0 JENIFFER NASCIMENTO DE JESUS 58,00 2º 

 
 

   Ji-Paraná/RO, 11 de Setembro  de 2017. 
 
 

Nilton Leandro Motta dos Santos 
Secretário de Administração   
Dec. nº 6.900/GAB/PM/JP/2017 
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CAIU

OPERAÇÃO

Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu 
quatro espingardas, uma de fabricação artesanal

Polícia Militar realiza prisões 
e apreensões em Ouro Preto

Uma operação de 
combate ao desmata-
mento e invasões de 
terra realizada pela 
Polícia Militar, Polí-
cia Militar Ambien-
tal e Grupamento de 
Operações Especiais 
(GOE) resultou na 
detenção de quatro 
pessoas e na apreen-
são de armas de fogo, 
motocicletas e vários 
outros objetos.

A ação de repres-
são teve início na úl-
tima terça-feira (12) 
nas imediações do 
distrito de Rondomi-
nas, Estância Turísti-
ca de Ouro Preto do 
Oeste.

Durante o deslo-
camento para a Uni-
dade Integrada de 
Segurança Pública 
(Unisp) ,  uma das 
viaturas do GOE se 

Foto: Notícia 190

envolveu em um aci-
dente de trânsito e ca-
potou. Os ocupantes, 
que sofreram apenas 
ferimentos leves, fo-
ram socorridos ao 
hospital da cidade de 

Ji-Paraná. 
No total, foram de-

tidas quatro pessoas, 
apreendidas quatro 
espingardas, sendo 
uma delas de fabrica-
ção artesanal, muni-

ção, um motosserra, 
quatro motocicletas, 
entre outros objetos 
que estavam de posse 
dos suspeitos.

Fonte: Notícia 190

POLÍCIAModo de vida correto é viver bem o dia-a-dia. 7Rondônia, quinta-feira, 14 de setembro de 2017 - Correio Popular

PM prende perigoso homicida procurado em dois estados 
Durante um patru-

lhamento de rotina, no 
último domingo (10), 
pelo 2º distrito de Ji
-Paraná, policiais mi-
litares recapturaram 
um perigoso foragido 
que estava sendo pro-
curado pela justiça de 
Rondônia e São Paulo, 
por homicídio e tenta-
tiva de homicídio.

A o  s e r  p r e s o , 
S.A.M. demonstrou 
muita frieza e con-
tou detalhes de seus 
crimes, revelando, in-
clusive, que planejava 
matar outra pessoa da 

família.
 De acordo com a 

polícia, no começo do 
ano, o acusado tentou 
matar um cunhado a 
tiros, no município 
de Alta Floresta, para 
receber a indenização 
de uma criança que 
estava sob a guarda 
da vítima.

 Diante da situação, 
S.A.M. recebeu voz 
de prisão e foi condu-
zido para o Presídio 
Agenor Martins de 
Carvalho, onde per-
manecerá à disposição 
da justiça.

 DUPLA PRESA COM MACONHA

No trajeto ao presídio, os policiais se depararam 
com dois jovens trafegando em uma motocicleta 
em atitude suspeita. Durante a abordagem, os 
PM’s acabaram encontrando um invólucro de 
maconha.

O piloto, identificado como I.S.C. assumiu a 
propriedade da droga e falou que chamou seu 
amigo, M.H.B.C. para consumir o entorpecente 
na beira do rio Machado. Ambos receberam voz 
de prisão e foram encaminhados para a UNISP, 
onde deverá responder por posse de entorpe-
cente.

Fonte: Comando190

Homem é preso
A.A.S., 31 anos, foi preso na madrugada do último 
domingo (10) após tentar matar a própria esposa 
e a amiga com golpes de faca e martelo. O crime 
aconteceu em uma residência na rua Ivo Mila, no 
centro do distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari. 
De acordo com o boletim de ocorrência, o trio bebia 
na residência do casal, quando a mulher chamou o 
marido para ir beber em outro lugar. 

Golpes de faca
O homem recusou e a amiga do casal passou a 
instigar a mulher para saírem juntas. Neste momen-
to, houve acirrada discussão. Tomado pela fúria, o 
suspeito atacou as vítimas brutalmente com golpes 
de faca e martelo. Gravemente feridas, as mulheres 
foram socorridas para o posto de saúde da localidade 
e posteriormente encaminhadas para o Hospital João 
Paulo II, em Porto Velho. A PM foi chamada e A.A.S. 
conduzido para a Central de Flagrantes.


