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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURO PRETO DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 034/CPL/2021
A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste
torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 034/
CPL/2021. Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Processo
Administrativo:  0796/SEMSAU/2021. Objeto: Aquisição de
álcool em gel, máscaras e outros produtos, conforme Termo de
Referência (Anexo I do Edital). Valor Estimado: R$ 56.110,40
(Cinquenta e seis mil, cento e dez reais e quarenta centavos). Data de Abertura: 13/4/2021 às 10h (horário de
Brasília/DF). O edital encontra-se à disposição nos sites:
www.licitanet.com.br e www.ouropretodooeste.ro.gov.br para
conhecimento, sendo que a sessão pública ocorrerá pelo site
www.licitanet.com.br. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
da Estância Turística Ouro Preto do Oeste - RO, situada na
Av. Daniel Comboni, n. 1156, Jardim Tropical, de Segunda
à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das
7h30min às 13h30min. Telefones: (69) 99976-8456, 34615269, 3461-4795 e 3461-2416.
Ouro Preto do Oeste/RO, 26 de março de 2021.
Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 14.150/GP/2021

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
COMARCA: MACHADINHO D’OESTE/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1º Juízo – Cartório Cível da Comarca
de Machadinho do Oeste/RO
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
DE: VINICIUS SANTOS CASE, inscrito no CPF sob n.
036.433.802-40, atualmente em lugar incerto e não sabido.
Processo n.: 7001077-78.2020.8.22.0019
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário (4960)
EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA SICOOB OUROCREDI - CNPJ: 02.144.899/0001-41
ADVOGADO DO EXEQUENTE:
ADVOGADOS DO EXEQUENTE: Karima Faccioli Caram
OAB/RO 3460 e Eder Miguel Caram OAB/RO 5368
EXECUTADO: Vinicius Santos Case
Valor da causa: R$ 4.659,76(quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).
FINALIDADE: CITAR a executada acimamencionada para,
no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, contados
a partir da citação (art. 829 e 231 §3º do NCPC). ou, no prazo
de 15(quinze) dias úteis, opor embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, observando-se
o disposto no artigo 827, §1º §º2º do NCPC. Ficando cientes
que os honorários foram fixados em 10%, salvo embargos. e
que, caso haja o pagamento integral da dívida, no prazo de
03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade
(art. 827, § 1º do NCPC). No mesmo prazo dos embargos,
a parte executada pode reconhecer o crédito do exequente, e
requerer, desde que comprovado o depósito de 30% do valor
da execução acrescidos de custas e honorários, o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas as
subsequentes de correção monetária e juros de 1% de ao mês
(art. 916 NCPC).
PRAZO PARA RESPOSTA: 15 (quinze) dias uteis, a contar
da dilação do prazo do edital
ADVERTÊNCIA: Não comprovando o pagamento e/ou não
opondo embargos no prazo legal, proceder-se-á penhora de
tantos bens quantos bastem para garantia integral da dívida
exequenda.
Sede do Juízo: Fórum da Comarca de Machadinho do Oeste,
Rua Tocantins, 3029,
Centro, Machadinho do Oeste-RO, 76868000 - Fone: 33098621– e-mail mdo1civel@tjro.jus.br
Machadinho do Oeste, 19 março de 2021.
Rosângela Maria de Oliveira Costa
Diretora de Cartório
Assinado eletronicamente por: ROSANGELA MARIA DE
OLIVEIRA COSTA-19/03/202110:27:26 Num. 55761159
- Pág.2 http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031910272642900000053350962
Número do documento: 21031910272642900000053350962

LEILÃO DE IMÓVEIS ONLINE 07/04 -10H
Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LOTE 17 - OURO PRETO DO OESTE/RO. Bairro Jardim Novo Estado. Rua Minas Gerais, nº
375, (lt. 366 da qd. 163 – Consta no RI lote 09 da quadra B-2 – Setor 05). Casa. Áreas totais:
terr. 300,00m² e constr. estimada no local 60,00m² (consta lançado no IPTU 115,29m²).
Matr. 3.355 do RI local. Obs.: Construção, numeração predial e atualização do loteamento
pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes,
correrão por conta do comprador. Ocupada. (AF). Lance Inicial: R$ 48.000,00. Pagamento:
valor do arremate mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Cond. de venda nos sites: banco.
bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar o cadast.prévio no site do Leiloeiro,
conforme desc. no edital. Dados e valores, sujeitos a alterações até a data do leilão. Inf.: 11
2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DO VALE DO PARAÍSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/CPL/2021
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
63.786.990/0001-55, representado neste ato pela Prefeita
Municipal Srª. Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta,
através do Decreto nº 6908 de 22 de fevereiro de 2021, que
nomeia Pregoeiro e equipe de apoio, torna público e a quem
possa interessar que, se encontra instaurada a licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO
POR LOTE ÚNICO o qual reger-se-á pelas disposições do
Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, que
regulamentam o Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de
1988, e Decretos municipais nº 1.646/05, 4.330/15, 5.144/17
e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993,
com as alterações posteriores e Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de
07 de agosto de 2014, Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
e Decreto nº 6482 de 08 de Junho de 2020, pelas condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos:
Processo nº: 1-194/C.G.S.R.P/2021
Pregão Eletrônico nº: 06/CPL/2021.
Edital nº: 06/2021.
Critério de julgamento: Menor Preço Por Lote Único.
Modo de Disputa: Aberto.
OBJETO: Contração de empresa especializada em prestação
de serviços de limpeza de fossas e sumidouros dos prédios
públicos de Vale do Paraíso, de acordo com a necessidade
de cada secretaria solicitante e Limpeza de fossa séptica no
perímetro urbano do distrito de Santa Rosa para atender as
necessidades das Secretarias Municipais SEMPLAD, SEMSAU, SEMTAS, SEMECE, SEMAPEM, de acordo com as
especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados
no Termo Referência.
Valor máximo a ser licitado: R$ 44.131,00 (quarenta e quatro
mil cento e trinta e um reais).
LOCAL: www.licitanet.com.br.
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“Não perca tempo,
valorize seu dinheiro”
LIGUE - 3421-6853

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Eu, Ildirey Norberto Gomes, produtor rural, com sede à BR
364 Lote 30-A Gleba 6 Município Ouro Preto do Oeste - RO,
devidamente cadastrado no CPF : 764.507.912-68, torna
público que requereu junto a COLMAM/SEDAM, a solicitação RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE
PISCICULTURA, processo número 1801/01344/2016. cujo
ponto está localizado na Coordenada Geográfica Lat.: 10º
44’48.40”; Long.: 62º 10’ 46.14”, cuja água será utilizada na
atividade piscicultura.
Ouro Preto do Oeste/RO, 25/03/2021
SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
O SENHOR VIVALDO DE JESUS DA SILVA, com sede
à LINHA 98, LOTE 60, GLEBA 03, SETOR PRAINHA.,
ZONA RURAL, JI-PARANÁ, Estado de Rondônia devidamente cadastrado CPF 084.997.992-72, Inscrição Estadual
nº00000001490699, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 26/03/2021, a solicitação de OUTORGA
DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica Latitude: 10°55’56.25”S Longitude: 61°31’58.61”O, cuja água será utilizada na atividade
de PISCICULTURA.
Ji-Paraná/RO, 26 de março de 2021.
VIVALDO DE JESUS DA SILVA
Proprietário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE
Estado do RONDÔNIA
Exercício: 2021

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Extrato do 1° termo de aditivo do contrato nº.14/2020, objetivando a Aquisição de
Combustível, decorrente de Inexigibilidade n° 1/2020, que entre si celebram
a
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DOESTE e a VOLUS
TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA inscrita no CNPJ sob
nº.03.817.702/0001-50.termíno 25/03/2022, aditivam o contrato na importância de R$
15.000,00 (quinze mil reais). As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de
vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos
da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 37 da CF c/c a Lei nº 8.666/93, conforme parecer jurídico.
Nova Brasilândia DOeste 25 de março de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS
E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA*
RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS
ABERTURA DAS
PROPOSTAS
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

DAS 09H: 00MIN
DO DIA:
DAS 09H: 00MIN
DO DIA:
ÀS 10H: 00MIN
DO DIA:

15/04/2021

ATÉ AS 08H:50MIN
DO DIA
15/04/2021
ATÉ AS 09H: 50MIN
DO DIA
15/04/2021

15/04/2021

OBS.: HORÁRIO DE BRASÍLIA**

29/03/2021

*Havendo a necessidade, poderá o pregoeiro prorrogar qualquer prazo, motivadamente;**Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Informações Complementares: O Edital na integra esta á
disposição dos interessados no site supracitado, no site http://
transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br ou poderá ser solicitado
através de requerimento na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso,
2601, Setor 01, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em
horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, ou
através do e-mail: cpl.net@outlook. Para maiores informações
através do telefone (69) 3464-1005 ou 3464-1462.
Vale do Paraíso- RO, 26 de Março de 2021
Valéria Neiva Batista
Pregoeira
Decreto nº 6809 de 22 de Fevereiro de 2021
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São Francisco do Guaporé/RO, 26 de março de 2021.
eletrônico www.licitanet.com.br.
São Francisco do Guaporé/RO, 26 de março de 2021.
São Francisco do Guaporé/RO, 26 de março de 2021.
_____________________
São Francisco do Guaporé/RO, 26 de março de 2021.
Maikk Negri
_____________________
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_____________________
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Pregoeiro
Maikk
_____________________
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PRESIDENTE MÉDICI

HOMICÍDIO I
No início da tarde de quinta-feira (25), o corpo
de G. B.O., 63 anos, foi encontrado caído ao
solo em frente a uma residência próximo ao Rio
Jaru, na rua Rio Branco, após a rua Beira Rio.
Vizinhos avistaram o corpo e ligaram para Polícia
Militar (PM), logo em seguida, a perícia da Policia
Civil (PC) foi acionada, a vitima veio a óbito
possivelmente por ferimentos causados por cerca
de nove perfurações de faca em seu tronco.
HOMICÍDIO II
Ainda não há pista do autor do crime e nem sua
motivação, mas segundo informações, talvez
possa ter havido um acerto de contas, a porta
da frente da casa estava arrombada, indicando
invasão e sua captura. Conforme o que foi apurado
preliminarmente, a vitima foi atacada no interior
de sua residência, enquanto dormia e conseguiu
escapar para rua, onde não resistiu e caiu sem vida.
ESPANCAMENTO
O fato aconteceu no bairro Areal da Floresta na
manhã de quinta-feira (25), quando uma mulher
identificada como V., 52 anos foi espancada em
frente a uma boca de fumo. De acordo com a
Polícia Militar, a guarnição acionou o Samu, e a
mulher que seria moradora em situação de rua,
e foi espancada e roubada por dois suspeitos. A
vítima recusou atendimento médico, e gritava “Eu
vou morrer aqui”, não me tira daqui. Diante da
negação de socorro da vítima, a Polícia e o Samu
se retiraram. Ninguém foi preso.
PRISÃO
A vítima, U., 30 anos, quase foi morto no final da
noite de quarta-feira (24), ao levar uma facada no
peito durante uma briga com um travesti de 17 anos
na frente de um bar na Avenida Jorge Teixeira,
bairro Nova Porto Velho na Capital. A Polícia
Militar foi acionada para atender a ocorrência e
ao chegar no local se deparou com a vítima com
uma perfuração no peito e em visível estado de
embriaguez. Aos policiais, a vítima afirmou que
um travesti teria lhe esfaqueado, não sabendo
revelar o motivo.

Polícia Civil deflagra operação e
recupera 200 cabeças de gado
(Da Redação)
Mais de 200 cabeças
de gado foram recuperadas pela Polícia
Civil durante a Operação Garrote, realizada na quarta-feira
(25), em Alvorada
D’Oeste, na região
central. Um suspeito
foi preso.
De acordo com a
polícia, as investigações começaram na
delegacia de Presidente Médici, após
o delegado Henrique
Bittencourt identificar semelhança entre
vários registros de
furtos de gado realizados na região.
A investigação
descobriu que os
animais eram levados para uma propriedade em Alvo-

Foto: Assessoria/Divulgação

Uma fazenda que era utilizada para esconder os animais
furtados foi identificada e uma pessoa foi presa

rada D’Oeste e pediu um mandado de
busca e apreensão à
Justiça. O pedido foi
atendido e cumprido
por policiais de Ji-Paraná, Cacoal e
Presidente Médici,
com o do Núcleo de
Operações Aéreas e
a Agência Idaron.

TRÁFICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
IVONE CASSIM1RO DA SELVA PINHEIRO, Diretora
Presidenta da ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REDENÇÃO, personalidade jurídica
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ.: 22.858.955/0001-17 no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os
membros e interessados paia participarem da Reunião em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de abril
de 2021, nas Dependências da Sede do Redenção, situado a
Rua Caucheiro, 2108, bairro Nova Brasília, em Ji-Paraná-RO,
ás 15:00 horas em Ia convocação, com presença de maioria
dos presentes, após, feita a 2° convocação ás 15:30 horas,
(observando os cuidados impostos pelo Ministério da saúde
e Decreto Estadual e Municipal vigente) com a presença de
qualquer número de associados presentes, a fim de discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

.

Convocação de chapas pare Designação de Comissão temporária de Licitação em razão dos Termos dos Fomentos de
a. 164/PGE-202O e 196/PGE-2020.

.

Convocação de chapas para Designação de Comissão para
recebimento e prestação de contas das compras feitas em
razão dos Termos dos Fomentos de n. 164/PGE-2020e 196/
PCE-2020.

Seda: Rua Caucheiro. N. 878, Bairro Mário Andreazza.
Ji-Paraná-RO - CEP: 76913-072

lha é formada por
agricultores e até
donos de açougues.
O prejuízo estimado
aos criminosos com
a ação é de R$ 1
milhão, segundo a
polícia.
Com informações do G1.

EXECUÇÃO

Mais de 30 Kg de drogas são
apreendidas em São Francisco
(Da Redação) Em
continuidade às ações
de combate ao tráfico
ilícito de drogas na
região Central do Estado, nesta madruga
de quarta-feira, dia 24,
a Polícia apreendeu
33 tabletes de drogas
do tipo “Pasta Base
de Cocaína”, pesando aproximadamente
30kg.
A apreensão aconteceu na cidade de São
Francisco do Guaporé,
em uma operação integrada entre as forças
da Polícia Civil de
Presidente Médici, comandado pelo Delega-

No local, foram
encontrados animais
com diferentes marcas dos proprietários, além dos que
tinham registrado os
furtos.
Um suspeito foi
preso na ação, mas
a polícia acredita
que há uma quadri-

do Henrique Mendonça Bittencourt, Policia
Militar de Ji-Paraná,
Rolim de Moura e São
Francisco.
Duas pessoas foram presas e dois veículos apreendidos,
sendo um Siena (Táxi)
que funcionava como
“batedouro” e um caminhao boiadeiro onde
estava maior parte da
droga.
Estima-se que tal
apreensão gere um
prejuízo de aproximadamente R$ 900 mil ao
crime organizado.
Com informações
do Comando190.

Homem é encontrado
morto na estrada

(Da Redação) O
ex-presidente sendo
M., 29 anos foi brutalmente torturado até
a morte na noite de
quinta-feira (25), e
teve o corpo desovado
na travessa Niágua no
setor chacareiro do
bairro Jardim Santana,
zona leste de Porto
Velho.
De acordo com
informações dos policiais, eles foram designados para se deslocar até o local onde
testemunhas haviam
encontrado o corpo de
um homem que estava

enrolado com lençóis
e estava também com
uma corda no pescoço, estava com pés
e mãos amarrados e
várias perfurações na
região do pescoço e
assim que chegaram
no local constaram os
fatos e isolaram o local
e acionaram a perícia
criminal e o rabecão
para fazer os trabalhos
necessários.
A Polícia apurou
que a vítima era membro da facção criminosa Comando Vermelho. Com informações
da PM.

