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JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 
valorize seu dinheiro”

Ligue - 3421-6853

Rondônia, quarta-feira, 3 de agosto de 2016 - Correio Popular
CLASSIFICADOS Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.6
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

A Sra. ARACI DUTRA DOS SANTOS, ins-
crita no CPF sob o nº 409.350.862-34, residente a 
2ª Linha Gleba G, Setor 8, Zona Rural, Ji-Paraná- 
RO. Comunica o extravio do Documento de 
Título Definitivo do seu imóvel rural lote 43, de 
acordo com a Ocorrência Policial nº 1558N2012.

DOCUMENTOS EXTRAVIADO
O Sr. Moacir Jose Vieira, devidamente ins-

crito no CPF/MF nº 369.535.802-59, residente e 
domiciliado na Linha 62, Gleba 22, Lote 06, KM 
04, Zona Rural, no município de Ouro Preto do 
Oeste/RO, vem através deste comunicar a quem 
possa interessar que perdeu as Notas Fiscais 
de Produtor Rural, de número 16, 17 e 22, do 
cadastro 00000001658867, que encontram-se 
preenchidas, Sítio Boa Esperança, localizado no 
endereço acima citado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AS-

SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA BIÊNIO 
2016/2017DA COOPERATIVA AGROPE-
CUÁRIA MISTA VALE DO GUAPORÉ – 
COOPERVALIG.

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MIS-
TA VALE DO GUAPORÉ – COOPERVALIG, 
inscrita no CNPJ nº 21.018.826/0001-58 – Gleba 
02 LT 68 – PA Agnelo Divino, Dist. Izidolândia, 
Alta Floresta D’Oeste – RO, CEP 76.954-000, 
através de sua diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu presidente Sr. Eles Teixeira 
Machado, CONVOCA através do presente edital, 
todos os Cooperados, para Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada na sede da CO-
OPERVALIG, com primeira chamada às 09:00 
horas, e segunda chamada às 10:00 do dia 10 de 
Agosto de 2016, com a seguinte ordem do dia:

 1 – ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 
BIÊNIO 2016/2017DA COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 
GUAPORÉ – COOPERVALIG

2 – ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 
EXERCÍCIO 2016

 
Alta Floresta D’Oeste – RO, 

25 de Julho de 2016.

 Eles Teixeira Machado
Presidente

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná
Segunda Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. 

Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900-261 
– Fax: (69)3421-1369 – Fone: (69)3421-5128 – 
Ramal: 222 – E-mail: jip2civel@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

INTIMAÇÃO DE: SALMEN DE OLIVEI-
RA BATISTA, brasileiro, herdeiro de José Cân-
dido de Oliveira e Maria Madalena de Oliveira, 
atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do herdeiro 
acima identificado, para no prazo de 05 (cinco) 
dias, se manifestar quanto ao plano de partilha 
apresentado nos autos de Inventário abaixo 
identificado.

Processo: 0010344-90.2010.822.0005
Classe: Inventário
Assunto: Inventário e Partilha
Inventariante: Noeme Miranda da Silva Batista
Advogado: Milton Fugiwara OAB/RO 1194
Inventariado: Espólio de José Cândido de 

Oliveira
Valor da Ação: R$ 200.000,00
Taxa de publicação: 12, 05

Ji-Paraná, 26 de julho de 2016.

Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

(assinado eletronicamente)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 037/CPL/2016
PROCESSO Nº 651/SEMOSP/2016
A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/

RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 
059/2015, torna público que realizará licitação na 
Modalidade de PREGÃO ELETRONICO, tipo 
Menor Preço, que será julgado pelo menor preço 
unitário do item, nos termos da lei nº 10520/02 
decreto federal 5.450/05, decreto Municipal nº 
27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 
8.666/93, para atender a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP. DO 
OBJETO: Contratação de uma empresa especia-
lizada em prestação de serviços (cavalo mecânico 
com prancha de arrasto para transportes de má-
quinas pesadas), por um período de 04 (quatro) 
meses, dentro do plano de trabalho conforme 
Convênio nº 034/2016/FITHA, valor estimado: 
R$ 48.664,00 (quarenta e oito mil seiscentos e 
sessenta e quatro reais), conforme especifica-
ções e condições complementares descritas nos 
Anexos deste Edital. 

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

16/08/16 às 08:55 hs.
Abertura das propostas:16/08/16 às 09:00 

hs.
Inicio do pregão:16/08/16 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 651/SEMOSP/2016.
d) Da Fonte de Recursos: 

Programação Categ. 
Econômica

F. de Recursos Ficha

26.782.0018.2069 33.90.39-99 CONVÊNiO Nº                                                                   
034/2016/FiTHA

291

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 02
 de agosto de 2016.

VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS
N. 075/CPL/PMJP/RO/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.7980/16/

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 for-
ma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é a Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de material 
de consumo (pneus, câmaras e protetores), 
atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
Valor Estimado: R$ 451.865,66 (quatrocentos 
e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta 
e cinco reais e sessenta e seis centavos), tudo 
conforme disposto no Edital. Data de abertura dia 
17 de agosto de 2016, às 09:00 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, 02 de agosto de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 076/CPL/PMJP/

RO/16
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.5889/16/

SEMETUR
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por 

intermédio 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 ITEM, cujo objeto é contratação de em-
presa para rebaixamento de teto, confecção de 
painel de fundo, banner e faixas, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Es-
portes e Turismo. Valor Estimado: R$ 8.493,80 
(oito mil, quatrocentos e noventa e três reais 
e oitenta centavos), tudo conforme disposto no 
Edital. Data de Abertura: 17 de agosto de 2016, 
às 11:00 horas, (Horário de Brasília-DF). Local: 
Sala da CPL, no edifício sede da Prefeitura Muni-
cipal 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, 02 de agosto de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 074/CPL/PMJP/

RO/16
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.7462/16/

SEMUSA
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por 

intermédio da Comissão Permanente de Lici-
tação, 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 Complemen-
tar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é 
aquisição de material de consumo (ração e 
outros), para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado: 
R$ 24.464,60 (vinte e quatro mil, quatrocentos 
e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), 
tudo conforme disposto no Edital. Data de 
Abertura: 17 de agosto de 2016, às 09:00 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, 02 de agosto de 2016.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 
04/2016.

A Prefeita Municipal de São Francisco do Gua-
poré – RO no uso de suas atribuições legais ra-
tifica a dispensa de licitação por inexigibilidade 
referente ao processo nº.1162/2016 teve dispen-
sa de licitação por inexigibilidade de acordo com 
Artigo 25 da lei de licitações 8.666/93,  em favor 
de: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI-
PAL DE RONDONIA Pessoa jurídica  Inscrito 
no CNPJ: 02.492.270/0001-57, a importância 
de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), referente a 
Fornecimento de Automação laboratorial e kits 
de teste para atender o laboratório municipal, 
solicitado pelo Secretaria Municipal de Saúde. 

     
São Francisco do Guaporé – RO, 

02 de Agosto de 2016
______________________________

Gislaine Clemente 
Prefeita Municipal

AVISO HOMOLOGAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Armando Bernardo da 
Silva, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, especialmente 
a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pela co-
missão de Licitação, resolve HOMOLOGAR 
a Licitação Modalidade Concorrência N° 1/
CPL/2016 ,  Processo Nrº 493/2016, Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE 
EMPREITADA, PELO MUNICÍPIO DE 
SERINGUEIRAS - RO, PARA EXECUTAR 
OBRAS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO 
DE OBRAS NECESSÁRIAS PARA PAVI-
MENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM 
DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS RUAS 
E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO, CONFORME, PROJETO 
BÁSICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
E SEUS ANEXO. RECURSO ORIUNDO DO 
CONVENIO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
- CONVENIO Nº057/16/FHITA, em favor da 
empresa CONCRETO ENGENHARIA LTDA 
- EPP, CNPJ 05.021.677/0001-20, no valor total 
de R$ 2.097.713,37.

Seringueiras, 01 de agosto de 2016.

Armando Bernardo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Guascor vem a público informar que, em resposta à solicitação da 
Eletrobras Distribuidora de Energia de Rondônia, seguirá fornecendo 
energia elétrica para as localidades de Machachinho d´Oeste, Cuju-
bim, Buritis, Pacarana, Urucumacuã e Izidolândia, todas no Estado de 
Rondônia, até o dia 06/08/2016. 

A Guascor mantém seu compromisso com a geração de energia elé-
trica confiável, de qualidade e com respeito ao meio ambiente.

Porto Velho, 03 de agosto de 2016.
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SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO 
DE OUTORGA DE ÁGUA,.

PEDIDO DE ERNANDES FARIAS DO 
AMARAL.  CPF:084.977.292-34, LOCALIZA-
ÇÃO NA  LINHA 201 GLEBA 26 LOTE 98  DE 
VALE DO PARAÍSO. TORNA -SE PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- 
SEDAM, EM 02/08/2065 A SOLICITAÇÃO 
PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA, COM 
FINALIDADE DE USO DA ÁGUA PARA 
IRRIGAÇÃO. 
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Produtor rural sofre tentativa de 
homicídio em área de conflito 

O produtor rural 
P.S.T., 44 anos, so-
freu uma tentativa de 
homicídio no fim da 
tarde da última sexta-
-feira (29). O local do 
crime foi a Fazenda 
JC, no travessão da 
Linha C-65 com C-60, 
no distrito de Bom Fu-
turo, em Alto Paraíso, 
no limite dos municí-
piosde Buritis, Monte 
Negro e Ariquemes, 
no Vale do Jamari. 

De acordo com o 
registro policial, o 
produtor estava na 
sede da fazenda e viu 
um homem armado e 
encapuzado rendendo 
o filho e funcionários. 
Ele efetuou tiros na 
direção das pessoas 
dominadas. 

O fazendeiro rea-
giu em defesa dos re-
féns e atirou com uma 
espingarda calibre 
12 contra o infrator. 
Porém, um segundo 
encapuzado estava 
de tocaia e revidou 
acertando os braços, 
mãos e tórax do fa-
zendeiro que mesmo 
ferido trocou tiros, 
fazendo os encapuza-

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local do
 fato e apreendeu a arma usada na tentativa do crime

Foto: Rondoniavip

dos deixarem o local. 
Não há informações 
se os bandidos foram 
atingidos.

O produtor foi so-
corrido pela esposa, 
sendo transportado 
em uma caminhonete. 
A Polícia Militar foi 
comunicada e encon-
trou o casal a caminho 
do hospital pela linha 
C-70. A guarnição fez 
escolta até a unidade 
médica de Arique-
mes. Os funcionários 
e o filho não foram 

atingidos.  O produtor 
está internado e não 
corre risco de morrer. 
A arma dele foi apre-
endida por falta de 
registro.

 
 Área de conflito

No ano passado, 
P. S. T. vendeu a res-
pectiva área de terra 
ao fazendeiro Hiram 
Alves de Cristo, que 
foi assassinado em 
fevereiro de 2016 no 
distrito de Três Co-

queiros, em Campo 
Novo de Rondônia. 
Após a morte do ex-
-proprietário, P. S. T. 
readquiriu o imóvel.

A região da Fazen-
da JC é marcada por 
conflitos agrários. A 
área fica próxima da 
fazenda Formosa, in-
vadida por integrantes 
da LCP. A localidade 
tem altos índices de 
crimes contra a vida.

 
Fonte: Rondonia-

vip

PRF prende elementos suspeitos de  
integrar bando de assalto a bancos 

Em uma aborda-
gem de rotina rea-
lizada pela Policia 
Rodoviária Federal 
no posto de fiscaliza-
ção em Jaru, na tar-
de do último sábado 
(30), agentes inter-
ceptaram um veículo 
Toyota Corolla preto, 
que seguia sentido 
Ariquemes com qua-
tro ocupantes.

Ao checar os no-
mes deles, foi veri-
ficado que F.S.L.J. 
possuía em aberto 
um mandado de pri-
são por explosão e 
organização crimino-

sa. Outro passageiro 
apresentou uma CNH 
falsa com o nome de 
Leonir Marques. Na 
verdade, era E.S.M. 
também em débito 
com a justiça, pos-
suindo um mandado 
de prisão na cidade 
de Ji-Paraná por trá-
fico de entorpecen-
tes. No veículo ainda 
estavam C.H.S.C. e 
R.G.S. ambos são 
suspeitos de crimes.

Segundo os crimi-
nosos, eles partici-
param de uma caval-
gada de Ouro Preto 
do Oeste e retorna-

vam para o distrito 
de Triunfo, em Porto 
Velho.Os agentes da-
PRFs também desco-
briram, via sistema, 
que as informações 
não eram em sua to-
talidade verídicas. 
Todavia,as informa-
ções davam conta que 
o veículo vinha do 
estado Mato Grosso.

Em revis ta  aos 
ocupantes e ao vei-
culo, a polícia en-
controu ferramentas 
suspeitas de serem 
utilizadas em ações 
de roubo. Os acu-
sados alegaram ser 

serralheiros. Em uma 
bolsa foi encontrado 
R$ 4.800,00 em espé-
cie, além de diversos 
pertences pessoais. 

Os suspeitos fo-
ram encaminhados 
para delegacia de 
Polícia Civil, onde 
diante as medidas 
cabíveis, foram en-
caminhados para a 
cidade de Ji-Paraná, 
por alguns possuírem 
mandados de prisão-
pelo crime federal de 
falsificação de docu-
mentos.

Fonte: Jaruonline

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

Morto a tiros
Um homicídio aconteceu na noite do último Domingo (31), 
na rua Parnaíba Bairro Cidade Alta em Rolim de Moura. 
O Jovem B.M.N., 22 anos, trafegava em uma pick-up 
pela rua, no sentido Cerâmica União, e no encontro das 
avenidas Florianópolis e Recife, foi alvejado por seis tiros. 
Três disparos atingiram a cabeça e outros três o braço e 
mão da vítima. 

Vítima é socorrida
Os tiros foram disparados da janela do passageiro. O 
motorista ainda andou cerca 100 metros baleado, até parar 
na lateral da rua. O Corpo de Bombeiros já encontrou o 
jovem morto. Uma guarnição da PM compareceu ao local 
para realizar os procedimentos de praxe e foi realizada 
diligencia no intuito de localizar os assassinos, mas sem 
êxito. Ainda não se sabe a causa do homicídio. O crime 
será investigado pela Polícia Civil.

Esfaqueia irmã
E.V.R., 36 anos, foi esfaqueada na madrugada de terça-
-feira (2) pela própria irmã, R.C.V.R., 40 anos, em uma 
residência no bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho. 
De acordo com a polícia, R.C.V.R. estava tendo um caso 
amoroso com um vizinho casado e a vítima contou sobre a 
relação, para a esposa do homem. A mulher foi até a casa 
das irmãs e questionou R.C.V.R. sobre o fato. As mulhe-
res entraram em intensa discussão, mas sem agressão. 
Quando E.V.R. chegou em casa foi atacada pela irmã, que 
desferiu nela vários golpes de faca. Os golpes atingiram 
diferentes partes do corpo e também a cabeça. A vítima 
conseguiu se defender e gritou por socorro. Populares 
acionaram a PM, que mandou uma equipe ao local e 
prendeu a agressora em flagrante.

Motociclista morre
Um trágico acidente aconteceu na madrugada de terça-
-feira (2), na Rua Do Sol, com a Rua T-15, no bairro União 
II, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a Polícia, o 
motociclista S.P.O., 26 anos, trafegava em motocicleta, 
quando, ao chegar na Rua do Sol, próxima à Santa Casa 
de Misericórdia, perdeu o controle da direção e veio a 
bater a cabeça na calçada. Mesmo usando o capacete 
de segurança, o jovem acabou perdendo a vida. Peritos 
acreditam que a vítima quebrou o pescoço ao cair no chão, 
porém apenas o laudo médico poderá apontar a verdadeira 
causada da morte.
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