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PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

A empresa JEVA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRI-
TÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, localizada 
na rua Francisco Correa Castilho, nº 278, Bloco B, bairro Jar-
dim São Cristovão, inscrita no CNPJ: nº 36.989.032/0001-09, 
torna público que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 01/ 02 /2021, a Licença 
Municipal de Localização, para a atividade de Comércio 
atacadista de embalagens.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 025/2021

O Prefeito da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, torna 
público a Inexigibilidade de Licitação nº 025/2021, Processo 
nº 0286/2021, com amparo no Art. 25, inciso I, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, em favor da empresa ARMCO STACO 
S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA, inscrita no CNPJ nº 
72.343.882/0001-07, no valor de R$ 550.260,00 (quinhentos 
e cinquenta mil, duzentos e sessenta reais), tendo como objeto 
a aquisição de tubos metálicos corrugados para atendimento 
das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente.

Ouro Preto do Oeste/RO, 15 de fevereiro de 2021.

Juan Alex Testoni
Prefeito

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO PRETO DO OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Cooperativa Agropecuária doa Agricultores 
Familiares de Urupá – COOPERURUPÁ,,  inscrito no CNPJ 
sob nº 16.918.793/0001-62, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com o Estatuto Social, convoca todos os 
seus cooperados para participarem da Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, que acontecerá no dia 25 de fevereiro 
de 2021, na modalidade semipresencial, conforme Instrução 
Normativa nº 81/2020. Para os cooperados que desejarem 
a participação presencial, a Assembleia será realizada no 
Auditório do Sindicado dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais do Município de Urupá, localizada na localizada na 
Rua Mogno, nº 3780, Bairro Centro, no município de Urupá, 
Rondônia, para os cooperados que optarem pela participação 
não presencial, a assembleia ocorrerá simultaneamente por 
meio da plataforma digital , em primeira convocação às 07:00 
hrs com 2/3 dos cooperados (as) em condições de votar; Em 
segunda convocação às 08:00 hrs com a presença da metade 
mais 1 (um) dos cooperados (as) em condições de votar e 
em terceira convocação ás 09:00 hrs com a presença de no 
mínimo 10 cooperados. Sendo que o quatro social atual é de 
34 cooperados.

Para deliberar sobre a seguinte:
Assembléia Ordinária 

ORDEM DO DIA:
1 – Informes;
2 – Avaliação e prestação de contas anual dos órgãos de 
administração, acompanhado do parecer do conselho fiscal;
3 – Distribuição dos fundos e rateio das sobras, perdas ou 
prejuízos;
4 – Eleição e posse dos membros da diretoria;
5 – Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
6 – Planejamento e orçamento para o exercício 2021;
7 – Fixação dos honorários e pró-labore dos membros da 
diretoria

Assembléia Extraordinária
ORDEM DO DIA:
1 – Reforma ampla do estatuto social;
2 – Ratificar a filiação da COOPERURUPÁ ao Sistema 
UNICAFES Rondônia;
3 – Outros assuntos de interesse dos associados.

Observação:
1 - Os associados interessados em concorrerem a eleição para o 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverão efetuar 
inscrição até às 18:00 horas do dia 24/02/2021 na Sede da 
Cooperativa ou por e-mail com identificação completa (nome, 
RG e CPF). para: cooperurupa@gmail.com
2 – A Assembleia se realizará na modalidade semipresencial 
em função da situação de pandemia Covid-19 e necessidade 
de controle de distanciamento.
3 – Todas as orientações para acesso ao Google Meet serão dis-
ponibilizadas para os cooperados através nossos informativos. 
4 – A COOPERURUPÁ não poderá ser responsabilizada caso 
algum cooperado tenha problemas com hardware, software 
ou internet, que prejudique a sua participação e/ou votação 
na assembleia.
5 – Observando as recomendações das autoridades sanitárias 
e de saúde, a participação presencial de que trata o edital 
ficará limitado.

Urupá/ RO, 12 de fevereiro de 2021.

Josiel Bento de Lima
Presidente da COOPERURUPÁ

NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO
Empregador CAIARI MATERIAIS PARA CONSTR
ÇÃO LTDA Empregado. THAIS MOURA DE MIRANDA
TEIXEIRA CPF: 022 264 252-17

Prezada Sra. Thais,
Tendo V. Sr° Deixado de retornar ao trabalho desde o dia 
07/10/2020. sem apresentar qualquer justificativa, vimos 
pela presente certifiear-lhe, conforme disposto no artigo 482 
da CLT, alínea “I” que lhe fica consignado o prazo de 24 
horas, a contar do recebimento desta, para que reinicie suas 
atividades ou justifique no mesmo prazo, o motivo que impede 
seu comparecimento.

Atenciosamente,

Ji-Paraná-RO 15 de fevereiro de 2021.

NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO
Empregador: EUROS IND E COM. DE AÇO LTDA 
Empregado: SILVANEI PIMENTEL CPF: 879 832 222-20

Prezada Sr. Sílvanei.
Tendo V Sr° Deixado de retornar ao trabalho desde c dia 
05/01/2021 sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela 
presente certifiear-lhe conforme disposto no artigo 482 da 
CLT, alínea “I” que lhe fica consignado o prazo de 24 horas, 
a contar do recebimento desta, para que reinicie suas ativida-
des ou justifique no mesmo prazo, o motivo que impede seu 
comparecimento.

Atenciosamente,

Ji-Paraná-RO, 15 de fevereiro de 2021.

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº: 009/CPL/2021
Edital Nº: 011/CPL/2021
Processo Administrativo nº GI – 129/2021
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 aLici-
tação na modalidade. Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
e será julgado Menor Preço por ITEM/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 subsi-
diariamente 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 Obras e Serviços Públi-
cos– SEMOSP. Objeto: Contratação de empresa para aquisição 
de material de consumo (gênero alimentício) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos do município de Teixeirópolis/RO. Estimado no valor 
total de R$ 6.006,19(seis mil e seis reais e dezenove centavos). 
Processo administrativo nºGI – 129/2021,será realizada no dia 
01/03/2021, 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,15 de Fevereiro de 2021.

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
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PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA 

ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

CRONOGRAMA GERAL  

Considerando o Decreto n. 14543/GAB/PM/JP/2021, de 08 de Fevereiro de 2021,  

que Decreta Ponto Facultativo nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2021 e dá outras providências. 

Fica Prorrogado o Cronograma referente ao Edital n. 001/SEMA-SEMUSA/2021  

conforme segue: 
 

ATIVIDADES  PERÍODO  

Data prevista para publicação do Edital  02.02.2021  

Período de Inscrições 02.02.2021 a 05.02.2021 (às 13h:30min) 

Publicação do Deferimento das Inscrições 09.02.2021 (até às 13:30hs) 

Recurso contra indeferimento das inscrições  09.02.2021 a 10.02.2021 (até às 13:30hs) 

Resultado de Recursos de indeferimento das 
inscrições  

11.02.2021 (até às 13:30hs) 

Resultado Parcial da Análise de Currículos  11.02.2021 (até às 18:00hs) 

Interposição de Recurso da Análise dos 
Currículos  

12.02-2021 (até às 23:59 min) 

Resultado dos Recursos da Análise dos 
Currículos  

18.02.2021 (até às 16:00 min) 

Publicação do Resultado Final após a análise 
dos Recursos  

18.02.2021 (até às 16:00 min) 

Publicação da Homologação do Resultado  

Final e Convocação dos candidatos aprovados 
no D.O.M. 

19.02.2021 (até às 23:59 min) 

 

Convocação  A partir de 22.02.2021 

Comparecimento na SEMUSA-Secretaria 
Municipal de Saúde e Treinamento para 
assumir o cargo  

A partir de 18.02.2021  

Contratação  Imediata após comprovação de 
comparecimento na SEMUSA,  
conhecimento e aceitação do cargo  

 
   Ji-Paraná, 15 de fevereiro de 2021. 

ADENDO MODIFICADOR N. 001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-8706/2020/SEMOSP
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira 
Oficial, nomeado através do Decreto nº 13.814/2021, para 
conhecimento dos interessados em especial as empresas 
que retiraram o instrumento convocatório referente ao cer-
tame referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/CPL/
PMJP/2021, que tem como objeto futura e eventual aquisição 
de óleo diesel S500 com abastecimento junto a usina de asfalto 
do município de Ji-Paraná/RO, as alterações ocorridas no 
Anexo II  em razão do deferimento da impugnação interposta 
que gerou a necessidade de novas cotações. Nos termos do 
Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a 
modalidade de Pregão, fica o prazo inicialmente estabelecido 
REABERTO, sendo a abertura AGENDADA PARA O DIA 
02/03/2021, às 09h30min (horário de Brasília). O edital na 
íntegra, com suas alterações, estão disponíveis no http://
www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.ji-parana.
ro.gov.br. Publique-se. 

Ji-Paraná, 15 de fevereiro de 2021.

Hevileny Mª C. de L. Jardim
Pregoeira

Decreto nº 13.814/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ
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ÓRGÃO EMITENTE: Ji-Paraná - 3ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

DE: INGRYD KRUGUEL SILVEIRA CPF: 956.974.622-
04, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:  CITAR  o(a) Requerido(a) acima 
qualificado(a) nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC, 
cientificada(s) que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar contestação. O prazo de defesa inicia-se a partir do 
término do prazo do edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, presumir-
se-ão aceitos como sendo verdadeiros os fatos articulados 
pela parte Autora. 
OBSERVAÇÃO: Caso não tenha condições de constituir 
advogado particular, deverá procurar a Defensoria Pública. 
Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos 
do art. 257, IV do CPC. A presente ação pode ser consultada 
pelo endereço eletrônico http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/
ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 
da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013 do Conselho 
Nacional de Justiça)
Processo:7007713-73.2018.8.22.0005
Classe:PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
Requerente:MARCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA 
CPF: 424.108.949-68, COOPERATIVA DE CREDITO DE 
LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA 
LTDA CPF: 01.664.968/0001-85
Requerido: INGRYD KRUGUEL SILVEIRA CPF: 
956.974.622-04
DECISÃO ID 5444409: “(...)Considerando que todas 
as diligências realizadas para citação da parte Requerida/
Executada restaram infrutíferas, defiro a citação via edital, 
que deve ser efetivada com prazo de 20(vinte) dias. (...)»
Sede do Juízo: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Pa-
raná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: cpe3civjip@tjro.jus.br
 

Técnico Judiciário
(assinado digitalmente)

REPLUBICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE RONDÔNIA

COMARCA DE ARIQUEMES
2º Ofício de Registro de Imóveis,

Oficiala: Belª Dinalva Alves de Souza Rezende
Avenida Tabapuã, n.º 2447, Setor 03, CEP: 76.870-363, Ariquemes-RO

Tel.69-3536-5694; E-mail: Imoveis2RI@gmail.com.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

DINALVA ALVES DE SOUZA REZENDE, Oficiala Registradora do 2º 
Ofício de Registro de Imóveis deste 
município e Comarca de Ariquemes, Rondônia. 
No uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 11 do Provimento 
65/2017-CNJ e Art. 14 do Provimento 21/2017-TJRO, com base no Art.1.071 
da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); Art. 216-A da Lei Federal 
n.6.015/1973(Lei de Registros Públicos) e Ofício n.º 00010/2017/CJU/
AGU-Portaria Conjunta n.º 1 de 15 de fevereiro de 2017-Presidente da Re-
pública/Advocacia Geral da União/Consultoria Geral da União, bem como 
a requerimento do interessado GABRIEL LUIZ ANDRADE, brasileiro, 
solteiro, agricultor, portador da cédula de identidade n.º 757043-SSPRO e 
inscrito no CPF sob n.º 526.315.592-15, residente e domiciliado no imóvel 
rural Fazenda Novo Tempo, constituído pelo Lote 13, do Seringal Serra 
e Repartimento, localizado na estrada vicinal projetada C-114, KM 11,5, 
área rural do município de Cujubim-RO, representado por seu Advogado 
MÁRCIO JULIANO BORGES COSTA, brasileiro, solteiro, maior e 
capaz, advogado, filho de OSVALDELIO BRAGA COSTA e SOLANGE 
BORGES COSTA, portador da C.I.P. 2347-OAB-RO, inscrito no CPF 
616.756.522-87, com endereço profissional na Avenida Tancredo Neves, 
4380 Setor Institucional, Ariquemes-RO, vem por meio do presente 
EDITAL NOTIFICAR o Senhor ADELMO RAZINI, que por declaração 
expressa juntada aos autos da Usucapião pelo usucapiente, está em lugar in-
certo e não sabido, para que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, de segunda 
a sexta feira, no horário de 08:00h às 15:00h, ofereça manifestação sobre o 
pedido de Usucapião Extrajudicial do imóvel constituído pelo LOTE 13, 
DENOMINADO “FAZENDA NOVO TEMPO”, PARCELA IDEAL DO 
SERINGAL SERRA E REPARTIMENTO, COM ÁREA DE 252,0720ha, 
situado na área rural do município de Cujubim-RO, com oseguinte perímetro 
e confrontações: Estrada Vacinal – linha C-114; de GJP-M- 0138 para GJP-
-M-0137, distância(m) 1001,53, azimute 104º07’24”, MC-63, coordenada 
UTM do vértice “De” Este 569683,536, Norte 8993797,973, Confrontante 
Lote 14 ocupante Jaime Borges Farias; de GJP-M-0137 para C9C-M-156, 
distância(m) 2526,92, azimute 191º46’15”, MC-63, Coordenada UTM do 
vértice “De” Este 570654,789, Norte 8993553,591, Confrontante Gleba 
Cujubim; de C9C-M-0156 para GJP-M0141, distância(m) 1013,30, azimute 
286º21’23”, MC-63, Coordenada UTM do vértice “De” Este 570139,309, 
Norte 8991079,809, confrontante lote 12 ocupante Adelmo Razini de GPJ-
-M-141 para GPJ-M-0138, distância(m) 2487,03, azimute 11º59’12”, MC-
63, Coordenada UTM do vértice “De” Este 569167,014, Norte 8991365,167. 
E encontram-se representados no Sistema UTM, referências ao Meridiano 
Central -63º Wgr, fuso 20, tendo como datum o SIRGAS 2000. O imóvel 
usucapido a ser desmembrado encontra-se registrado junto a área total do 
imóvel sob a matrícula 6014 às fls. 001 do Livro 2 desta Serventia, deno-
minado “Seringal Serra e Repartimento”, situado no Igarapé Juruazinho, 
afluente da margem esquerda do Rio Jaci-Paraná, Situado no Município de 
CUJUBIM-RO, com área 
de 76.362.610 m² (setenta e seis milhões, trezentos e sessenta e dois mil, 
seiscentos e dez metros quadrados), com os seguintes limites e confronta-
ções: NORTE: com igarapé Juruazinho e terras devolutas; SUL: com terras 
ocupadas por Melo e Cavalcante ou por quem de direito; LESTE: com o 
igarapé Juruazinho; OESTE: com terras devolutas. O terreno mede de frante 
9.260m(nove mil, duzentos e sessenta metros). Seringal Repartimento, com 
uma area total de 96.242.760m² (noventa e seis milhões, duzentos e quarenta 
e dois mil, setecentos e sessenta metros quadrados), perimetro de 42.750 ml 
(quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta metros lineares) limitando-se 
ao NORTE: com terras de Antônio Achiles Cavalcante ou quem de direito; 
SUL: com terras de Luiz de Lima ou a quem de direito; LESTE: com o 
Igarapé Juruazinho; OESTE: com terras devolutas. Tendo em vista que 
o imóvel ususcapiendo faz confrontação com o lote 12 ocupado pelo 
senhor Adelmo Razini. Considerando-se sua inércia como ANUÊNCIA. 
Eu, Diego Fernandes Silva, Escrevente Autorizado, lavrei o presente Edital. 
Eu, Dinalva Alves de Souza Rezende, Oficiala Registradora, mandei digitar, 
subscrevo e assino. 

Ariquemes-RO, 13 de janeiro de 2021. 

DINALVA ALVES DESOUZA 
REZENDE:34851020244 

Assinado de forma digital por

Ilmo(a). Sr(a).
Associado Ecoville Ji-Paraná
Rod. 135, Km 05, Gleba Pyrineos - saída p/ Nova Londrina 
Ji-Paraná/RO.

REF; EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA -MODALIDADE VIRTUAL

Ficam convocados os Srs. Proprietários de terrenos no 
LOTEAMENTO FECHADO ECOVILLE JI PARANÁ a 
reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da 
Associação de Moradores do Ecoville Ji-Paraná, conforme 
segue:
DATA: 30 de Março de 2021. (Terça-feira)
LOCAL: Á ser realizado em formato virtual, conforme 
previsto no artigo 12 da Lei 14.010/2020 de 10 de Junho 
de 2020. 
FORMA: Virtual pela plataforma do Zoom
HORÁRIO: 1ª Convocação: 19:00 h 
                      2ª Convocação: 19:30 h

Ordem do dia:
1. Relatório de Gestão.
2. Prestação de Contas.
3. Plano de Metas para 2021/2022.
4. Votar isenção de um condomínio para Presidente e Te-
soureiro para biénio
2021/2022.
5. Eleição do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal para biénio 2021/2022.

Conforme os seguintes artigos do Estatuto Social da
Associação Ecoville Ji-paraná REV:003-18/12/2019.
Artigo 9º inciso IX - “O associado inadímptente com a 
associação, seja de que natureza for não poderá votar e 
ser votado”

Artigo 21 § 2º “A representação de Associado na As-
sembleia Geral, por meio de procuração particular ou 
instrumento público, será permitida, independentemente 
do número de votos a que tenha direito o representado, e 
desde que depositado o instrumento nas mãos do Secretário 
da Assembleia Geral anteriormente ao inicio desta.

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº: 010/CPL/2021
Edital Nº: 012/CPL/2021
Processo Administrativo nº GI – 137/2021
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pre-
goeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 010/GAB/2021 
de 13 de Janeiro de 2021, torna público que realizará aLici-
tação na modalidade. Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
e será julgado Menor Preço por ITEM/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 comple-
mentar nº 123/2006, combinando com a lei complementar 
nº 147/2014. Para atender a Secretária Municipal de Plane-
jamento, Administração, Fazenda e Esporte– SEMPLAFE. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
(sistema de informação para gerenciamento de abastecimento 
de combustível) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administração, Fazenda e Es-
porte do município de Teixeirópolis/RO. Estimado no valor 
total de R$ 81.060,00(oitenta e um mil e sessenta reais). 
Processo administrativo nºGI – 137/2021,será realizada no dia 
01/03/2021, com início às 11h00min 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,15 de Fevereiro de 2021.

Jean Vieira de Araújo
Secretario Municipal de Licitação e Compras
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Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº: 011/CPL/2021
Edital Nº: 013/CPL/2021
Processo Administrativo nº GI – 139/2021
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pre-
goeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 010/GAB/2021 
de 13 de Janeiro de 2021, torna público que realizará aLici-
tação na modalidade. Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
e será julgado Menor Preço por ITEM/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 comple-
mentar nº 123/2006, combinando com a lei complementar nº 
147/2014. Para atender a Secretária Municipal de Assistência 
Social– SEMAST. Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço (funerais e translado) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 
do município de Teixeirópolis/RO. Estimado no valor total de 
R$ 22.217,01(vinte e dois mil e duzentos e dezessete reais e 
um centavo). Processo administrativo nº GI – 139/2021,será 
realizada no dia 01/03/2021, com início às 12h00min 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,15 de Fevereiro de 2021.

Jean Vieira de Araújo
Secretario Municipal de Licitação e Compras
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“Não perca tempo,   
valorize seu dinheiro”
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Título do Brasileirão pode ser decidido no domingo
(Marco A. Ber-

nardi) O novo cam-
peão nacional pode 
ser conhecido no 
próximo domingo 
(21), na penúltima 
rodada do Campeo-
nato Brasileiro 2020. 
O Internacional pode 
conquistar o título se 
vencer o Flamengo, 
no Estádio Jornalista 
Mário Filho (Ma-
racanã), no Rio de 
Janeiro.

O Colorado ven-
ceu o  Vasco da 
Gama, no último do-
mingo (14), por 2 
a 0, no Estádio São 
Januário, no Rio. A 
partida foi marca-
da por uma grande 
polêmica. Aos nove 
minutos do primei-
ro tempo, Rodrigo 
Dourado cabeceou 
a bola para o fundo 
das redes. O lance foi 
para análise do árbi-
tro de vídeo (VAR), 

Thiago Galhardo comemora o gol que selou a vitória 
do Internacional contra o Vasco, em São Januário

Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter

para checagem de 
um possível impedi-
mento. Porém, após 
mais de quatro mi-
nutos de paralisação, 
o gol foi validado 
sem a comprovação 
de vídeo,pois o com-
putador usado para 
traçar a linha de im-
pedimento travou e a 

marcação de campo 
foi mantida.

Aos 31 minutos 
do segundo tempo, o 
Vasco teve a chance 
de empatar a parti-
da. O árbitro Flávio 
Rodrigues de Sou-
za marcou pênalti 
de Víctor Cuesta em 
Germán Cano. O pró-

prio atacante bateu e 
mandou para fora.

O Inter ampliou no 
fim do jogo, aos 50 
minutos, com Thiago 
Galhardo, artilheiro 
do Brasileirão com 
15 gols marcados.

A quatro quilô-
metros dali, no Es-
tádio Maracanã, o 

Flamengo recebeu o 
Corinthians e venceu, 
por 2 a 1, em outro 
jogo recheado de po-
lêmicas.

O Rubro-Negro 
abriu o placar no 
início do jogo, com 
William Arão de ca-
beça. O lance foi para 
revisão do VAR, que 
confirmou a posição 
legal do volante.

Pouco tempo de-
pois, o Corinthians 
empatou a partida, 
com Léo Natel. O 
atacante do Timão 
recebeu um bom pas-
se do chileno Ángelo 
Araos e bateu coloca-
do para marcar o gol 
corintiano.

O lance de maior 
discussão do jogo 
aconteceu aos nove 
minutos do segundo 
tempo, quando Bru-
no Henrique bateu 
colocado para defesa 
de Cássio. No rebo-

te, Everton Ribeiro 
cruzou para Gabigol 
só empurrar para o 
gol vazio. A arbitra-
gem de campo mar-
cou impedimento do 
ataque flamenguista. 
Porém, após mais 
de três minutos de 
jogo parado, o VAR 
confirmou a posição 
legal e confirmou o 
gol carioca.

Agora, o líder In-
ternacional enfrenta 
o segundo colocado 
Flamengo, no jogo 
que pode decidir o 
título do Campeo-
nato Brasileiro, no 
próximo domingo, 
no Maracanã.

Se vencer, o Colo-
rado conquista o títu-
lo. Caso o Flamengo 
vença a partida, o 
time carioca assume 
a ponta da competi-
ção há apenas uma 
rodada do fim.

PACOTÃO

Ji-Paraná anuncia chegada de  14 
reforços para disputa do Estadual 

(Da Redação) 
Em apenas 14 dias 
o Ji-Paraná Futebol 
Clube confirmou a 
chegada de 14 re-
forços para a dispu-
ta do Campeonato 
Rondoniense 2021. O 
Galo da BR também 
anunciou a chegada 
do diretor de futebol,  
preparador de golei-
ros e o novo prepara-
dor físico.

O goleiro Douglas 
Silva; os zagueiros 
Luis Otávio e Paulo 
Henrique; os laterais 
Leandro Zagalo e Mi-
chel Alexandrino; os 
volantes Idivan Dias, 
Regito Alves e Pe-
dro Paulo; os meias 
João Neto e Witalo 
Alves; e os atacantes 

Washington Silva, 
Gleyson Silva, Thia-
go Santos e Renati-
nho Goiano foram os 
nomes confirmados 
pela diretoria do Ji-
-Paraná.

“Estou feliz em 
poder jogar nova-
mente com a camisa 
do Jipa, acredito nes-
se novo projeto que 
está sendo montado. 
Minha volta é para 
pagar a dívida que 
tenho com essa tor-
cida que me acolheu 
tão bem”, destacou o 
atacante Renatinho 
Goiano, novo reforço 
do Galo.

A diretoria tam-
bém anunc iou  a 
chegada de Domini 
Franco, como diretor 

O atacante Renatinho Goiano foi um 
dos nomes confirmados pelo Galo

Foto: Assessoria/Divulgação

de futebol e auxi-
liar técnico, Walter 
Pantera, como pre-
parador de goleiros, 
e Maurício Carneiro, 
como preparador fí-
sico. O Galo da BR 
também confirmou a 
permanência do téc-
nico Bebeto Amorim.

O Ji-Paraná está 

no Grupo B do Cam-
peonato Rondonien-
se e estreia no dia 
28 de março, contra 
o Guaporé Futebol 
Clube, no Estádio 
José Ângelo Cassol 
(Cassolão), em Ro-
lim de Moura.

Com informações 
da Assessoria.

AMAPE
Produção audiovisual
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