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VENDE-SE CHÁCARA
Vende-se uma área de 5 alquei-

res, situado no município de 
Teixeirópolis , com pasto todo 
formado, à 1.300 metros da ci-
dade. Contato 9351-6243.

DECRETO Nº 4334/GAB/PM/JP/2015
23 DE FEVEREIRO DE 2015

Autoriza a cobrança de nova tarifa para o sistema de transporte 
coletivo urbano de passageiros no Município de Ji-Paraná.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei 
Orgânica Municipal, 

Considerando que a tarifa atual do serviço de transporte cole-
tivo de passageiros corresponde à R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos), desde agosto de 2012;

Considerando o custo de confecção, guarda e comercialização 
dos vales transportes;

Considerando a necessidade de arredondamento para melhor 
adequação da cobrança e respectiva devolução do troco, e

Considerando tudo que consta no Processo Administrativo 
nº 1-10217/14,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica fixado em R$ 3,00 (três reais) o valor da tarifa, a 
ser cobrada dos usuários, para utilização do serviço público de 
transporte coletivo urbano convencional de passageiros.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ge-
rando seus efeitos a partir da zero hora do dia 1º de março de 2015.

Art. 3º Fica revogado o Decreto no 17603/GAB/PMJP/2012.

Palácio Urupá, aos 23 dias 
do mês de fevereiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

Rondônia, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 - Correio Popular
CLASSIFICADOS A vida não foi feita para o homem perder.6

AVISO DE CANCELAMENTO 
DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

O Pregoeiro Oficial de Mirante da Serra – RO, instituído pela Portaria 
nº 2.845/2013 de 12 de Agosto de 2013, torna público que o certame 
denominado PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015, referente ao 
Processo administrativo 846/2014, cujo objeto é a Locação de Sis-
temas de Contabilidade, Recursos Humanos, Administração Tri-
butária, Compras, Protocolo, Portal da Transparência, etc...,, foi 
cancelado para efetivar algumas correções no edital e minuta de con-
trato, informação que assim que for possível estaremos republicando.

Mirante da Serra, 26 de Fevereiro de 2015.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2015

A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra – RO torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
por item, e será julgada pelo menor valor do LOTE, nos termos da Lei 
nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, para atender à Secretaria Municipal 
de Administração, Fazenda e Planejamento – Locação de Sistemas 
de Contabilidade, Recursos Humanos, Administração Tributária, 
Compras, Protocolo, Portal da Transparência, etc..., Processo 
Administrativo nº 846/2014. Valor estimado: R$ 304.265,16. Data 
para início de recebimento de propostas: às 08:00 do dia 27/02/2015; 
abertura de proposta e início da sessão de disputa: às 10:00 do dia 
11/03/2015 (horário de Brasília); local www.bll.org.br. Informações 
Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados 
no site supracitado e, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Mirante da Serra - RO, em horário de expediente das 07:00 
às 13:00 horas. Para maiores informações através dos telefones (69) 
3463-2143 ou 3463-2465.

Mirante da Serra, 26 de Fevereiro de 2015.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

ERRATA 
TOMADA DE PREÇO  Nº. 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº93/SEMARF/2015

A Presidente da CPL-M do Município de Presidente Médici/
RO, Torna publico a ERRATA do edital referente ao item 11.3 
do edital da (proposta técnica) envelope 2. E por entender que não 
esta sendo alterada a formulação da proposta conforme art. 21 §4º 
da lei 8.666/93.   Ficando inalterados os demais termos do edital:  

ONDE LE-SE: Ato contínuo, ou, a critério da CPL-M, em 
data previamente designada, abrir-se-ão os envelopes contendo 
as Propostas Técnica e Proposta de Preços;

LEIA-SE: Ato contínuo, em data previamente designada, 
abrir-se-ão os envelopes contendo as Propostas Técnica que serão 
analisadas pela CPL- M e por uma comissão especial designada 
pela autoridade competente;

INFORMAÇÕES: (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.
ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

Presidente Médici/RO, 26 de fevereiro de 2015.

Rosangela Claudia de Lima
Pregoeira Oficial.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/CGRHA N.º 031/2015

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUSA, considerando os requerimentos 
de demissões, CONVOCA, para fins de contratação sob o Re-
gime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município 
de Ji-Paraná, o(s) candidato(s) e cargo(s) abaixo mencionado(s), 
aprovado(s) no Concurso Público Edital Nº 001/2013/PMJP/RO, 
publicado no D. O. M. Nº. 1673, em 04/10/2013, referente ao 
Processo nº. 1-11168/2013, resultado final publicado no D.O.M. 
Nº. 1769, em 26/02/2014.

O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do 
Município, conforme Edital n.º 001/2013, considerado Apto através 
de Perícia Médica realizada pela Junta Médica Oficial do Municí-
pio de Ji-Paraná/RO, deverão ordenar os documentos exigidos, de 
acordo com a relação a seguir e apresentá-los à CGRHA/SEMAD, 
situada a Avenida 02 de Abril, nº.1701, Bairro  Urupá, CEP: 78.961-
904- Telefone: (69) 3416-4000/3411-4239,  para fins de conferência 
no prazo de até 72 (Setenta e Duas) horas após a entrega e posse, 
nos dias úteis no período de 26/02/2015  à 27/03/2015, de segun-
das feiras às quintas feiras  no horário das 08:00 hs às 12:00 hs e 
das 14:00hs às 18:00 hs e sextas feiras das 08:00 hs às 13:00  hs.

Ji-Paraná, 23 de Fevereiro de 2015.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/CGRHA N.º 031/2015 

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, considerando os 
requerimentos de demissões, CONVOCA, para fins de contratação sob o Regime Jurídico 
Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná, o(s) candidato(s) e cargo(s) 
abaixo mencionado(s), aprovado(s) no Concurso Público Edital Nº 001/2013/PMJP/RO, 
publicado no D. O. M. Nº. 1673, em 04/10/2013, referente ao Processo nº. 1-11168/2013, 
resultado final publicado no D.O.M. Nº. 1769, em 26/02/2014. 

SEMUSA

CARGO: S03 – ENFERMEIRO – 40 Hs

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS.
040.051-3 KAIO REZENDE DA CRUZ 68,00 32° 
042.927-9 JEIELE EMELTUDES MARINHO DE AMORIM 68,00 33° 
057.432-5 GEZREEL PEREIRA DE OLIVEIRA 68,00 34° 
046.490-2 EVELLIN ANGEL FERREIRA ALVES 68,00 35º 

CARGO: M10 – TÉCNICO EM EMFERMAGEM – 40 Hs

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS.
045.813-9  CELIA REGINA CORDEIRO DA SILVA 54,00  98º 
046.489-9 DIONATAN KERNER MAASS  54,00  99º 
049.073-3 ROSELI RODRIGUES ALVES  54,00  100° 
041.620-7 LUZIA BARBOSA SANTOS LOMES 54,00  101° 
040.048-3 ILZA CARLA MALTEZO DOS REIS 54,00 102°

CARGO: S08 - FISIOTERAPEUTA  

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS.
044.423-5 JOCIANE ROCHA GOMES LIMA 53,00 7°

CARGO: S25 - PSICÓLOGO

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS.
054.602- 0 KÉZIA ROSA DE SOUZA  51,00 6°

CARGO: S20 - NUTRICIONISTA  

INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS.
059.344-3 ANA DA SILVA TORRES VIANA 69,00 2° 
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DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO
1 (uma) 
original Fotografia 3x4 (recente) - 

2 (duas) 
cópias Cédula de Identidade 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em 
outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o 
mesmo pode ser expedido através da internet. 

Site: 
www.receita.fazenda

.gov.br

1 (uma) 
cópia Título de Eleitor. 

Autenticada em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. Emitida através do 

site www.tre.gov.br
1 (uma) 
cópia e 
Original 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
Cópia das paginas 
da fotografia e da 

Identificação 

Original e 
2 (duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/Habilitação e Histórico deve estar 
de acordo com Anexo I - Requisito/Escolaridade do Edital n. 
001/GAB/PM/JP/2013, de 04 de Outubro de 2013 e ainda, ter o 
reconhecimento de órgão oficial. Não será aceito outro tipo de 
comprovação que não esteja de acordo com o previsto. 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

01(uma) 
cópia 

Carteira de Registro Profissional (Conselho ou Classe) e  
Comprovante de Regularidade junto ao respectivo órgão 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia 

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de 
Assistência ao Servidor Público – PASEP. ou Cartão Cidadão/ 
ou Documento fornecido pela Caixa Econômica Federal ou 
Banco do Brasil que conste o Número - (Se o candidato não for 
cadastrado deverá Declarar não ser cadastrado). 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas)  Carteira Nacional de Habilitação - CNH “B” e Comprovante de 
experiência de 02 anos (Para o cargo de Motorista).

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 

de Idade 
1 (uma) 
cópia 

Cartão de Vacina dos Dependentes menores de 04 anos e 
Declaração de frequência Escolar dos maiores de 05 anos. - 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo 
público. 
Obs.: Caso ocupa, deverá apresentar também Certidão, 
expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes 
especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício 
do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, 
dias, horários, escala de plantão e a unidade administrativa em 
que exerce suas funções.

Com Firma 
Reconhecida 

2 (duas) 
originais 

Declaração de existência ou não de demissão por justa causa 
ou a bem do Serviço Público (De emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 
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TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO

2 (duas) 
originais 

Declaração informando sobre a existência ou não de 
Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo 
Administrativo em que figure como indiciado ou parte (De 
emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, atualizada. 

- 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de 
Incorporação (Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em 
nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do 
imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de 
locação) 

- 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal 
(Pessoa Física), caso possua. - 

1 (uma) 
original 

Prova de Quitação com  a Fazenda Pública do Município de Ji-
Paraná-RO. 

Emitida através do 
site 

www.ji-
parana.ro.gov.br

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia. 

Emitida e validada 
através do site: 

www.tce.ro.gov.br

2 (cópias) Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos. 

Emitida e validada 
através do site: 

www.justicafederal.j
us.br

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e 
Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no 
Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha 
residido nos últimos 5 (cinco) anos. 

Podendo ser emitida 
através de site 

específico, do órgão 
da comarca onde 

residiu nos últimos 5 
(cinco) anos. 

site - 
www.tj.ro.gov.br e 
validar ou solicitar 

no FORUM
2 (duas) 
originais 

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) 
mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser 
comprovada através de documento oficial. 

Com firma 
reconhecida. 

Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do município 
localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde –  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica Oficial 
do Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde. Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples)
Jornal da Convocação;  

Deverá constar data 
da publicação e 
Edital completo 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos documentos 
originais. 
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TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO

2 (duas) 
originais 

Declaração informando sobre a existência ou não de 
Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo 
Administrativo em que figure como indiciado ou parte (De 
emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, atualizada. 

- 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de 
Incorporação (Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em 
nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do 
imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de 
locação) 

- 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal 
(Pessoa Física), caso possua. - 

1 (uma) 
original 

Prova de Quitação com  a Fazenda Pública do Município de Ji-
Paraná-RO. 

Emitida através do 
site 

www.ji-
parana.ro.gov.br

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia. 

Emitida e validada 
através do site: 

www.tce.ro.gov.br

2 (cópias) Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos. 

Emitida e validada 
através do site: 

www.justicafederal.j
us.br

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e 
Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no 
Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha 
residido nos últimos 5 (cinco) anos. 

Podendo ser emitida 
através de site 

específico, do órgão 
da comarca onde 

residiu nos últimos 5 
(cinco) anos. 

site - 
www.tj.ro.gov.br e 
validar ou solicitar 

no FORUM
2 (duas) 
originais 

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) 
mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser 
comprovada através de documento oficial. 

Com firma 
reconhecida. 

Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do município 
localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde –  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica Oficial 
do Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde. Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples)
Jornal da Convocação;  

Deverá constar data 
da publicação e 
Edital completo 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos documentos 
originais. 
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ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade
ENFERMEIRO Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho 

de Classe 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM  
40 HS 

Ensino Médio Completo; Diploma de Curso Técnico de Enfermagem 
e Registro Profissional no COREN 

FISIOTERAPEUTA Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho de Classe 
ASSISTENTE SOCIAL Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho de 

Classe 

PSICÓLOGO Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho de Classe 

NUTRICIONISTA Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho de Classe 

Ementa: Ementa Licitação, Pregão Eletrônico Nº 004/2015, 
Processo Nº 144/SEMOSP/2015, Aquisição de Madeiras Serradas 
em Pranchas para construção e recuperação de pontes e bueiros. 1. 
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
I – Licença Operação; II – Cadastro dos Exploradores e Consumi-
dores de Recursos Florestais (CEPROF); III -  Cadastro Técnico 
Federal (CTF). Documentos que deverão constar no envelope de 
nº002, Anexo 03 Exigências para Habilitação.

Publique-se, Alvorada do Oeste/RO, 26 de fevereiro de 2015. 

Márcia Pedrozo da Silva de Carvalho
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015

PROCESSO Nº 89/SEMECEL/2014

A SEMECEL realizará chamada pública para compra de pro-
dutos diretamente da agricultura familiar que serão utilizados 
na alimentação escolar da rede municipal de ensino.

Data da chamada pública: 03 de março de 2015
Hora: 09h00 no auditório da SEMECEL
*Os interessados devem se dirigir a SEMECEL p/ fazer o 

cadastro. 
Documentos necessários: cópia do RG, CPF, Conta Banco do 

Brasil, DAP, comprovante de residência.

Altair Ortis
Presidente da CPL



Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro. POLÍCIA
Rondônia, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 - Correio Popular 7

Na manhã des-
ta quinta-feira (26), 
Agentes Penitenci-
ários, coordenados 
pelo Gerente Regio-
nal da Sejus, Robson 
Codesso e o Diretor 
do Semi-Aberto Ze-
nilton Felbek, com 
o apoio de Policiais 
Militares de Rádio 
Patrulha  e  GOE, 
acabaram com um 
princípio de rebelião 
que iniciou na noi-

te de ontem, quando 
cinco apenados se 
rebelaram e tentaram 
agredir os Agentes do 
plantão.

De acordo com o 
Diretor do Regime 
Semi-Aberto Zenil-
ton Felbek, a confu-
são começou por vol-
ta das 22h da quarta-
-feira (25), quando o 
apenado F.V.B. não 
obedeceu a uma or-
dem legal do Agente e 

o ameaçou de morte. 
Logo em seguida, o 
apenado e mais qua-
tro colegas de cela 
começaram a jogar 
pedras e pedaços de 
madeira nos Agentes.

Logo  nas  p r i -
meiras horas desta 
quinta-feira (26), os 
mesmos apenados re-
tiraram todos os seus 
pertences da cela e 
atearam fogo em col-
chões. Depois, outros 

Foto: Comando190

presidiários aderiram 
ao movimento e tam-
bém atearam fogo 
nas camas e colchões. 
Em menos de dez 
minutos, o fogo já 
tomava conta dos três 
pavilhões.

Com o apoio da 
PM, que fazia a se-
gurança externa do 
Presídio, os AGE-
PENS conseguiram 
conter os ânimos dos 
presidiários e contê-
-los em uma área de 
segurança para que o 
Corpo de Bombeiros 
pudessem apagar o 
incêndio. Todo o pré-
dio ficou danificado 
e os pavilhões A, B e 
C foram interditados 
pelo Corpo de Bom-
beiro. Até o momen-
to, não se sabe se vão 
haver transferências 
dos apenados para 
outros presídios. Atu-
almente, 130 presos 
cumprem pena no Re-
gime Semi-Aberto, 
porém o complexo 
só comporta 80. Com 
informações do site 
Comando190.

Princípio de rebelião é contida 
no Presídio Agenor de Carvalho

Com o apoio da PM que fazia a segurança externa do Presídio,  
os apenados foram contidos em uma área de segurança

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2015
OBJETO: Registro de Preços, para eventual e futura aquisição 

de Combustíveis e Lubrificantes.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura 
Municipal de Costa Marques/RO., através de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 633/GAB/2014 e 
655/GAB/2014, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que foi realizada correção no Edital de Licitação do Pregão 
Presencial nº 05/2015, assim como se segue:

3. Quanto ao valor estimado para contratação publicado no 
Aviso de Licitação fica alterado para R$ 3.725,661,11 (Três 
milhões setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e 
um reais e onze centavos).

 
Tendo em vista que as alterações acima afetarão na formulação 

das propostas por parte dos licitantes, fica estabelecido novo 
prazo para realização do certame, qual seja 11.03.2015 às 
08:00 hrs, em consonância com o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 
8.666/93, encerrando o recebimento das propostas às 08:00 hrs, 
permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no 
instrumento convocatório.

Costa Marques, 26 de fevereiro de 2015.

Altair Ortis
Pregoeiro

1. Quanto ao valor dos itens 02, 05 e 13 da estimativa de custo, foram 
alterados devido a erros na soma da média:

Onde se lê: 

03 248.640 LITRO OLEO DIESEL S-10 3,95 982.128,00
05 132 BALDE ÓLEO HIDRAULICO 68 BALDE COM 20 LT 215,00 28.380,00
13 115 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 40 MOTOR DIESEL 254,43 29.259,45

Leia-se: 

03 248.640 LITRO OLEO DIESEL S-10 3,59 892.617,60
05 132 BALDE ÓLEO HIDRAULICO 68 BALDE COM 20 LT 215,07 28.389,24
13 115 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 40 MOTOR DIESEL 254,33 29.247,95

2. Quanto ao valor total da estimativa de custo, foi alterado devido à 
alteração na soma dos itens. 

Onde se lê:

VALOR TOTAL 3.815.128,77      

Leia-se:

VALOR TOTAL 3.725.661,11      

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS 
PRODUTORES DE LEITE DE JI-PARANÁ LTDA – CO-
OPERLEITE inscrito no CNPJ 04.203.879/0001.20, no uso de 
suas atribuições legais, convoca os senhores Associados, para 
reunirem em Assembléia ordinária, a ser realizado no dia 13 DE 
MARÇO DE 2015, na sede da Cooperativa Localizado a Linha 
08, Gleba 04 lote 24 zona rural, primeira convocação ás 14:00 
Horas, segunda 14:30 horas, terceiras e última convocação as 
15:00 horas, para tratar assunto sobre:

Prestação de contas de 2014 (Demonstrações Contábeis);
Assuntos internos;
Eleição de nova diretoria por chapa. (A nova diretoria assumirá 

a partir de 01/04/2015).

Ji-Paraná RO, 26 de fevereiro de 2015

JOÃO VIANES ALVES
Presidente

Jovem mata a madrasta a tiros em Alvorada do Oeste
O jovem identificado 

como J.S.S. é o acusado 
de ter executado a tiros a 
sua própria madrasta na 
última terça-feira (24).

O crime ocorreu em 
uma casa na Rua Olavo 
Bilac, em Alvorada do 
Oeste. As informações 
dão conta que o rapaz 
teria chegado em casa 

e visto sua madrasta, 
identificada como sendo 
M.A.S. de 40 anos, ves-
tindo as roupas de sua 
mãe, que já é falecida.

O rapaz pediu para 
que a mulher trocasse de 
roupa e deixasse aquelas 
de lado, porém, a mulher 
recusou, causando a fúria 
no rapaz que se armou 

com um revólver calibre 
38. Revoltado com a ne-
gativa por parte da ma-
drasta, J.S.S. efetuou pelo 
menos cinco tiros contra 
a mesma, que morreu no 
local antes mesmo de 
receber socorro médico.

Durante os tiros, o 
pai do acusado tentou 
intervir e foi atingido na 

perna e não corre risco de 
morte. Após os tiros, o ra-
paz empreendeu fuga em 
uma motocicleta, sendo 
considerado foragido da 
justiça. Qualquer infor-
mação sobre o suspei-
to poderá ser repassada 
através do telefone 190. 
Com informações do site 
VipNotícias.

Operação 
Timbalada 
apreende 
180 kg de 
maconha
Na última segunda-feira (23/02) a Polícia 
Civil, através do Departamento de Nar-
cóticos – Denarc, deflagrou a “Operação 

Timbalada”, que resultou na apreensão de 
180,705 kg de maconha. A referida opera-
ção é fruto de investigações empreendidas 
pela 2ª DRE-Denarc, através das quais 
policiais daquele departamento obtiveram 
a informação da chegada de uma grande 
quantidade de maconha em Porto Velho. 
A droga, segundo apurou-se, pertenceria 
à uma mulher identificada como R.S.S. 
a qual vinha sendo investigada há várias 
semanas. 
Incontinenti, a equipe se dirigiu à residên-
cia da suspeita, localizada na Rua Daniela, 
4054, bairro Igarapé e, após verificarem 
intensa movimentação no local, fizeram 

abordagem e lograram êxito em localizar e 
apreender a droga acima descrita. 
Com a ação foram presos em flagrante os 
acusados J.G.S.O. vulgo “Gil”, 34 anos, 
A.B. S. de 23 anos e R.S.S. conhecida 
como “Rosi”, 26 anos, como incursos nos 
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Lei de 
Tóxicos). Após os procedimentos legais, 
todos foram encaminhados à Cadeia Públi-
ca, onde ficarão à disposição da Justiça. 
O delegado Anderson de Almeida Júnior 
determinou ainda a lavratura de Termo Cir-
cunstanciado (TC) em face dos acusados 
V.M. de 26 anos e C.G.A. vulgo “Esquer-
dinha”, 25 anos, que se encontravam 

Assaltante preso
 
D.G.F., de 19 anos, foi preso, socorrido e 
conduzido para uma unidade médica da 
capital, após ser quase linchado por um 
grupo de pessoas, em Porto Velho, na última 
quarta-feira (25), acusado de assaltar duas 
pessoas em frente a uma residência, armado 
com um revolver simulacro (brinquedo) e 
uma faca, tipo peixeira. O jovem aproveitou 
que as vítimas estavam conversando, sacou 
as armas e anunciou o roubo, mediante as 
ameaças de morte. D.G.F. roubou aparelhos 
celulares e outros objetos e quando tentou 
fugir foi interceptado por moradores. O jovem 
foi surrado e obrigado a devolver os produtos 
do roubo. Uma equipe da PM foi ao local e 
evitou que a peia se prolongasse, evitando 
que o assaltante sofresse algo pior. 


