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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

O Pregoeiro do Município de Mirante da 
Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a ABERTURA DE LICI-
TAÇÃO sob a modalidade Pregão Presencial, 
tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução 
indireta, por empreitada por preço unitário, 
concernente à Aquisição de Peças e Aces-
sórios para o Veículo VW/GOL GIV 1.0, 
Placa NBW 7877 e contratação de Mão de 
Obra para Reparação Mecânica, Troca de 
Óleo, Troca de Peças e outros componentes, 
tudo conforme especificações, quantitativos 
e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 18 
de Novembro de 2015 às 08h00min. na sala 
da CPL da Prefeitura Municipal de Mirante da 
Serra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante 
da Serra - RO; Processo Administrativo nº 
582/2015. As informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos 
interessados, no horário das 07:00h às 13:00 
horas, de segunda à sexta-feira na própria sala 
da CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244 
e/ou e-mail: lukasdioliveira@hotmail.com 

Mirante da Serra, 03 de Novembro de 2015.

Luiz Carlos de Oliveira Silva 
Pregoeiro Oficial Interino

Port. 3295/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015

O Pregoeiro do Município de Mirante da 
Serra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
à Aquisição de Material de Consumo para 
atender o desempenho das atividades da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos na 
área urbana e rural, dando maior condições 
de trabalho e higiene aos servidores efetivos 
e terceirizados, tudo conforme especificações, 
quantitativos e condições constantes nos anexos 
do edital, partes integrantes e inseparáveis do 
mesmo. A sessão de abertura desta sessão será no 
dia 18 de Novembro de 2015 às 09h00min. na 
sala da CPL da Prefeitura Municipal de Mirante 
da Serra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mi-
rante da Serra - RO; Processo Administrativo 
nº 567/2015. As informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos 
interessados, no horário das 07:00h às 13:00 
horas, de segunda à sexta-feira na própria sala 
da CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244 
e/ou e-mail: lukasdioliveira@hotmail.com 

Mirante da Serra, 03 de Novembro de 2015.

Luiz Carlos de Oliveira Silva 
Pregoeiro Oficial Interino

Port. 3295/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015

O Pregoeiro do Município de Mirante da 
Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a ABERTURA DE LICI-
TAÇÃO sob a modalidade Pregão Presencial, 
tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução 
indireta, por empreitada por preço unitário, 
concernente à Aquisição de Material Per-
manente e de Consumo e Contratação de 
Mão de Obra Especializada para Prestação 
de Serviço SCM (Serviço de Comunicação 
Multimídia), tudo conforme especificações, 
quantitativos e condições constantes nos 
anexos do edital, partes integrantes e insepa-
ráveis do mesmo. A sessão de abertura desta 
sessão será no dia 18 de Novembro de 2015 
às 10h00min. na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua 
Dom Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; 
Processo Administrativo nº 563/2015. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário das 07:00h às 13:00 horas, de segunda 
à sexta-feira na própria sala da CPL ou pelo 
telefone n.º (0**69) 3463-2244 e/ou e-mail: 
lukasdioliveira@hotmail.com 

Mirante da Serra, 03 de Novembro de 2015.

Luiz Carlos de Oliveira Silva 
Pregoeiro Oficial Interino

Port. 3295/2015

HOMOLOGAÇÃO

PROC.: 0800/2014.
ASSUNTO: Eventual aquisição de Material 

de Expediente, Pregão Eletrônico.
INTERESSADO: SRP.

VALTER MARCELINO DA ROCHA, na 
condição de Ordenador de Despesas, homologa 
o procedimento licitatório na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº 005/2015, considerando a 
solicitação feita pelo Pregoeiro Oficial Interino 
no verso das páginas de nº 586 constantes nos 
autos. 

Adjudica os objetos em favor das empresas 
abaixo indicadas nos respectivos valores:        

                   
Devido à desistência da empresa J. T. D. CO-

MÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA – ME, CNPJ: 11.479.538/0001-47 
(Constante da Homologação anterior como 
empresa nº 07), do item nº 203, fica HOMO-
LOGADO em favor da referida empresa o 
valor de R$ 14.265,30 (Quatorze Mil Duzentos 
e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos).

Devido à desistência da empresa J. T. D. CO-
MÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA – ME, CNPJ: 11.479.538/0001-47 e 
aceitação da empresa: PAPELARIA TEIXEIRA 
LTDA – EPP, CNPJ: 04.925.681/0001-50 (Cons-
tante da Homologação anterior como empresa 
nº 08), de entregar o item 203 fica homologado 
em favor da empresa PAPELARIA TEIXEIRA 
LTDA – EPP, CNPJ: 04.925.681/0001-50  o 
valor de R$ 104.677,14 (Cento e Quatro Mil 
Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Quatorze 
Centavos). 

Mte da Serra – RO.,01 de Outubro de 2015.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
ORDENADOR DE DESPESAS

DECRETO Nº 1180/2009

REAJUSTE NO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015
PROCESSO Nº 70/SEMARF/2015
VALIDA ATÉ: 09 de fevereiro de 2016

Considerando o pedido de reajuste de valores firmados na ata de registro de preços n° 04/2015, ás 
fls. 121 a 125;

Considerando o aumento do preço do litro do óleo diesel comum, diesel s10 e gasolina;
Considerando o parecer favorável juntado aos autos;
RESOLVE,
Reajustar, a partir desta data, o valor unitário dos itens, conforme sugue:

Presidente Médici/RO, 05 de outubro de 2015

Maria de Lurdes Dantas Alves
Prefeita Municipal

Gerlinda Prochnow
Secretaria de Administração

São Vicente Auto Posto LTDA
Eurandir Francisco Issler

Itens Descrição QTD/L Unidade Valor Unitário 
Registrado

1º Reajuste 2º Reajuste Valor unitário 
após 3º 
reajuste

01 Óleo diesel 
Comum

344.100 Litros R$ 2,80 R$ 3,00 R$ 3,03 R$ 3,19

02 Diesel s10 168.000 Litros R$ 2,98 R$ 3,19 R$ 3,22 R$ 3,34
03 Gasolina 

Comum
302.400 Litros R$ 3,15 R$ 3,46 R$ 3,52 R$ 3,67

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.97/2015

A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bair-
ro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão 
Presencial, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente 
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo como objeto a: Aquisição 
de materiais de consumo (materiais para 
construção) solicitado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº. 1821/2015

b) FONTE DE RECURSOS:  tesouro 
c) ABERTURA:   13/11/2015    AS 07:30 

HORAS .
e) LOCAL: Sala da Comissão Permanente 

de Licitação, no Prédio da Prefeitura Munici-
pal, sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com 
a Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 
3621-2489.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço supracitado em dias úteis, das 7:00 
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO,
05 de Novembro de 2015.

______________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.74/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA PREÇO N°.003/CPL/2015
PROCESSO Nº. 698/SEMOSP/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIN-
GUEIRAS RO, situada a na Av. Marechal 
Rondon, 984 centro Seringueiras-RO, através 
da Comissão Permanente de Licitação, TOR-
NA PÚBLICO QUE AS 08:00 HORAS DO 
DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, na sede 
da Prefeitura, realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preço, tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, sob regime de execução indireta,  
objetivando A CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA CONS-
TRUÇÃO DE GALERIA (BUEIRO TRIPLO 
CELULAR DE CONCRETO – BTCC) NA 
AVENIDA JORGE FRANÇA SHINAI-
DER, ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO 
DE SERINGUEIRAS – RO, CONFORME 
PROJETO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL, RECURSO ORIUNDO DO CONV. 
450/DPCN/2014 – DEPARTAMENTO DO 
PROGRAMA CALHA NORTE. Procedimen-
to Autorizado pelo Processo Administrativo nº. 
698/SEMOSP/2015; valor Máximo da obra: 
R$ 256.075,68 (duzentos e cinqüenta e seis mil 
e setenta e cinco reais e sessenta e oito centa-
vos). A pasta contendo o Edital e seus anexos 
encontram-se disponível e poderá ser adquirido 
junto ao CPL, no endereço acima supra-citado 
pelas pessoas interessadas, impressos  mediante 
o recolhimento da importância de R$ 20,00 
(vinte reais) aos cofres públicos, para custear 
a sua reprodução gráfica (§ 5º, do artigo 32 
da Lei 8.666/93), por meio DAM (documento 
de arrecadação municipal), ou gratuito através 
de requerimento salvo em  mídia removível 
de Segunda à Sexta Feiras, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07:30 às 13:00 
horas, maiores informações através do telefone 
(0xx)69 3623-2693/2694 ou pelo e-mail cpl.
seringueiras@hotmail.com.

Seringueiras, 04 de novembro de 2015.

Atenciosamente,

________________________
Emerson Gomes dos Reis

Presidente da CPL
Port.N°144/GAB/2015

Extrato De Contrato N°071/2015 
 
Processo: Nº 528/2015/Semacs
Licitação: Pregão Presencial 044/Cpl/2015.
Objeto: Fornecimento De Urnas Funerarias 

Adulto E Infantil Com Ou Sem Translado, Pre-
paração Do Corpo, Acompanhamento Di Cortejo 
Até O Sepultamento E Serviços De Tanatopraxia

Contratante: Prefeitura Municipal De Se-
ringueiras 

Contratada: José Dasil Mendes - Me 
CNPJ: Nº 84.742.279/0001-79
Valor Do Contrato: R$19.490,00 (dezenove 

mil quatrocentos e noventa reais) 
Período: 26/10/2015 A 26/09/2015
Recurso: livre
Empenho: Nº293/2015 
Valor Do Empenho: R$ 19.490,00
Assinatura Do Contrato: 26/10/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/CPL/

PMJP/RO/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 

9524/15/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que 
fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 
de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 
de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e da 
Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNI-
CA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo 
objeto é a aquisição de alimentação especial em 
cumprimento a decisão judicial, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Valor Estimado: R$ 14.100,00 (quatorze 
mil e cem reais), tudo conforme disposto no 
Edital. Data de abertura dia 18 de novembro de 
2015, às 10:00 horas, (Horário de Brasília-DF), 
no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.
br, local este, onde poderá ser lida e retirada cópia 
completa do Edital.

Ji-Paraná, 05 de novembro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 174/CPL/PMJP/RO/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 8818/2015/AGERJI

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por inter-
médio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará 
na forma do disposto na Lei Federal n.10.520 de 17 de 
julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho 
de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 
1.993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar 
n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, 
na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, cujo objeto é a aquisição de material de 
consumo (material de construção e elétricos) aten-
dendo as necessidades da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados Municipais - AGERJI. 
Valor Estimado: R$ 11.642,56 (onze mil, seiscentos e 
quarenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos), 
tudo conforme disposto no Edital. Data de Abertura: 
19 de novembro de 2015, às 10:00 horas, (Horário 
de Brasília-DF). Local: Sala da CPL, no edifício sede 
da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Palácio Urupá, 
localizado à Av. 02 de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, 
nesta Cidade de Ji-Paraná/RO. Através do Sistema 
Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 05 de novembro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 175/CPL/PMJP/RO/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 7232/15/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 
10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 de 
14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mate-
rial permanente (equipamentos), atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Valor 
Estimado: R$ 226.212,42 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos 
e doze reais e quarenta e dois centavos), tudo conforme disposto 
no Edital. Data de abertura dia 23 de novembro de 2015, às 10:00 
horas, (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: www.
comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 05 de novembro de 2015.

Jackson Junior de Souza
Presidente da CPL

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/15

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico Nº: 114/CPL/2015

Edital Nº. 176/CPL/2015

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do 
Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 168/GAB/2015, 
torna público que realizará a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgada Menor Preço por 
ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 
3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-
-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Para atenderO Gabinete 
do Prefeito e as Secretarias Municipais: Secretaria Municipal 
de Ação Social e Trabalho – SEMAST, Secretaria Municipal  de 
Educação,  Cultura e Turismo – SEMECT, , Secretaria Municipal  
de Saúde – SEMSAU, Secretaria municipal de Obras e Serviços 
Públicos - SEMOSP, Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente - SEMAGRI Secretária Municipal de Licitação 
e Compras - SELIMC e Gabinete do Prefeito. Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇO VISANDO A FUTURAS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAL DE CONSUMO - (pneus, câmaras de ar e 
protetores). A presente licitação é exclusiva para a participação 
de microempresas - ME’s e empresas de pequeno porte – EPP’s, 
garantido o tratamento diferenciado, nos termos da LC nº 123/06 e 
suas alterações. Estimado no valor de R$ 633.248,00 (Seiscentos 
e trinta e três mil e duzentos e quarenta e oito reais). Processo 
Administrativo nº GI-662/2015 – Data para cadastro de proposta 
10/11/2015 a partir das 08:00 h, data para abertura de propostas e 
inicio da sessão pública: dia 19/11/2015, com início às 11:00 h, 
horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br “acesso identifica-
do no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado 
ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópo-
lis - RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 
às 13:00 horas, ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, 
para maiores informações através do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis/RO, 05 de novembro de 2015.

Lúcio Nobre dos Santos
Pregoeiro

Dec. Nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015

Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro. GERAL
Rondônia, sexta-feira, 6 de novembro de 2015 - Correio Popular 7

Extravio de Documentação

Eu, Robson Tolentino de Oliveira, brasileiro, produtor rural 
inscrito no cadastro de produtor rural Nº 2865297, RG: 1574836 
SSP/ES,  residente na AV. Jorge Teixeira, centro de Urupá - RO. 
Comunica que foi extraviado em lugar incerto, nota fiscal de 
produtor em branco  Nº 06 em seu nome,  da sua propriedade 
rural localizada na Linha A5 Sítio Ferreira, Zona Rural do mu-
nicípio de Urupá - RO, de acordo com o Boletim de Ocorrência 
Nº167N2015.

AMAPE
Produção audiovisual

3422-29 13

Com pouco mais 
de R$ 10 mil, um as-
saltante acabou des-
maiando com a che-
gada de uma guarni-
ção da Polícia Militar, 
em Presidente Médi-
ci. A PM não revelou 
a identidade do preso. 
Os policiais atende-
ram a um chamado,às 
4h30, para averiguar 
denúncia de furto em 
andamento em uma 
residência na Rua da 
Saudade, nas proxi-
midades da Instância 
Oito Segundos. Ao 

chegarem no local, 
os PMs encontraram 
um bandido debaixo 
de uma cama box. 

Segundo relato 
da PM, o acusado 
adormeceu seguran-
do uma caixa com 
o dinheiro enquanto 
que um outro indi-
víduo que estava em 
sua companhia no 
local conseguiu fu-
gir da batida policial. 
A polícia suspeita 
que o bandido tenha 
desmaiado de susto 
ao perceber que não 

conseguiria escapar 
a tempo e ser desco-
berto no esconderijo 
improvisado e ainda 
perder o dinheiro.

Em contato com o 
dono da casa, que se 
encontra em viagem 
há 30 dias, na cidade 
de Acrelândia (AC), 
a polícia informou o 
dinheiro é proveniente 
de dízimo arrecadado 
pela igreja em que 
congrega. Nas proxi-
midades da residên-
cia, foram localizados 
uma botija de gás e 

Foto:  Estado Central

uma impressora a la-
ser. Uma televisão de 
32 polegadas ainda 
não foi localizada.

Durante toda a ma-
nhã da quinta-feira 
(5), o ladrão permane-
ceu desacordado, mas 
hospitalizado. A guar-
nição que o prendeu 
assegurou para que ele 
recebesse atendimen-
tos médicos, até que 
recobre a consciência 
e possa, ao menos, 
dizer o nome com-
pleto e também dar 
informações sobre o 
comparsa.

Segundo a PM de 
Médici, é comum o 
registro de ocorrên-
cias em que bandi-
dos improvisem fugas 
inusitadas, mas essa 
prisão deve compor o 
histórico pitoresco do 
combate ao crime no 
município. “A maio-
ria treme de medo 
com a chega da PM. 
Uns conseguem fugir, 
mas sempre acabam 
presos, mas esse aí 
provavelmente des-
maiou de susto”, disse 
um policial. 

Fonte: Estado Cen-
tral

Bandido se assusta e desmaia 
com a chegada da Polícia

Próximo ao local do furto, a polícia encontrou vários                         
objetos que teriam sido abandonados pelos ladrões

Casal é executado a tiros 
dentro de bar em Buritis 

Idosos têm casa invadida e R$ 
50 mil escondidos em tijolos

O duplo homicídio aconte-
ceu por volta de 15h30 da 
última quarta-feira (4), em 
um estabelecimento comer-
cial denominado como “Bar 
Toca da Raposa”, localizado 
na Rua Ariquemes, setor 01 
da cidade de Buritis. 
Segundo testemunhas, as 
vítimas estavam dentro do 
bar, momento em que um 
homem trajando camisa de 
cor escura e bermuda en-
trou, se dirigiu até o balcão, 
pediu uma bebida, e sem 
dizer nada, começou a atirar 
em direção às vítimas. 
Após o crime, o atirador fu-
giu pelos fundos sem deixar 
pistas de seu paradeiro. 
Uma guarnição da Rádio 
Patrulha da Polícia 
Militar que passava 
próximo ao local do 

crime foi acionada 
por populares e ainda 
realizou diligências nas 
proximidades no intuito de 
localizar o criminoso, mas 
não obteve êxito na captura.
As vítimas foram identifi-
cadas como J.I.C. também 
conhecido como “Índio”, e 
M.C.S. que completaria 18 
anos no próximo sábado 
(7). Ainda não se sabe o 
grau de ligação entre as 
vítimas.
A Perícia Técnica com-
pareceu ao local e após 
os trabalhos de coleta de 
informações, os corpos 
foram liberados para a fune-
rária de plantão. O caso foi 
registrado na 1ª Delegacia 
de Polícia Civil de Buritis e 
está sendo investigado.
Fonte: Vip Notícias

Um casal de idosos 
teve R$ 50 mil levados 
de dentro de casa na ma-
nhã da última segunda-
-feira (2), em Ouro Preto 
do Oeste. O dinheiro 
era guardado em bura-
cos de tijolos, e estava 
debaixo de um baú. As 
vítimas afirmam que a 
quantia era economia de 
anos de aposentadoria. 
O homem de 81 anos 
contou à Polícia Militar 
que ele e a esposa saíram 
de casa por volta das 7ho-
ras e quando retornaram 
por volta de 11horas, se 
depararam com uma das 
janelas da casa aberta. Ao 
entrarem na residência, 
viram todos os cômodos 
revirados.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, a 
televisão e aparelho DVD 
estavam separados para 
serem levados, mas as 
vítimas acreditam que 
após os suspeitos encon-
trarem o dinheiro, que 
estava dividido em rolos 
de R$ 2 mil, eles fugiram 
do local. O casal afirmou 
ter juntado os R$ 50 mil 
economizando com que 
recebiam das aposenta-
dorias.

O caso foi registrado 
na Delegacia de Polícia 
Civil, que ainda não tem 
suspeita da quantidade de 
pessoas que possa ter pra-
ticado o furto, e o crime 
já está sendo investigado.

Fonte: G1/RO


