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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
 

 
EDITAL N. 016/2022 - COMPROVAÇÃO  

DE RESIDENCIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 001/2017  

 
 
 

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, no uso de suas 
atribuições legais atendendo ao Mandado de Segurança impetrado pela candidata, 
considerando a publicação do Edital de Convocação para apresentar Documentos de 
comprovação de endereço, para análise da Comissão nomeada através do Decreto 
1766/GAB/PMJP/2022.      
 
TORNA PUBLICO e FAZ SABER que, o (a) candidato (o) a abaixo relacionado (a) terá 
prazo de 02 (dois) dias a partir desta publicação para querendo apresentar recurso do 
resultado apresentado pela Comissão.    
 
A interposição do recurso contra o resultado à comprovação da residência deverá ser 
apresentada no Prédio da Prefeitura Municipal na Coordenadoria Geral de Recursos 
Humanos e Aperfeiçoamento– CGRHA.  
 
 
 
Vaga: SEMUSA  
Cargo: F01: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 40 HORAS 
 
BAIRRO: VALPARAIZO 
INSCRIÇÃO NOME CLASS. SITUAÇÃO 
378.463-0 NIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 7º COMPROVOU 

 
 
 

Ji-Paraná, 09 de Setembro de 2022. 
 
 
 
 

 
Jônatas de França Paiva 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 13768/GAB/PM/JP/2021 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS 
                                ESTADO DE RONDÔNIA 

                             Lei Estadual nº 571/1994 (lei de criação). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
DECRETO Nº 145/GAB/2022, 

De, 09 de setembro de 2022. 
 

“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE 
CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO 
DETERMINADO”. 

 
O Prefeito do Município de Teixeirópolis/RO, no uso de suas atribuições legais, com base na 
Lei Complementar n° 002/2010, na Lei nº 987/2019, bem como a Lei nº 1068/2020. 

 
Considerando os resultados do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal por 
Prazo Determinado, através do Processo Administrativo GII-006/2021, por força do Edital nº 
001/2021. 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1° Convocar a seguinte candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado para 
Contratação de Pessoal por Prazo Determinado para comparecer ao Núcleo de Recursos 
Humanos, no prazo de 02 (dois) dias, no horário das 07h00min às 13h00min, munido de todos 
os documentos relacionados no Edital de nº 001/2021 em seu item 16.2: 

 
Nome do Candidato Cargo Classificação 

Lucicleia Venancio Cordeiro Salomão Professor Pedagogo 5º 
 

Art. 2° Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Planejamento, 
Administração, Fazenda e Esporte, e em grau de recurso ao Prefeito Municipal. 

 
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Teixeirópolis/RO, 09 de setembro de 2022. 

 
 

ANTONIO ZOTESSO 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 143/2022. 

de 09 de setembro de 2022. 
 
“DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DIRETORES E VICE-
DIRETORES ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO." 
 
O Prefeito do Município de Teixeirópolis, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o inciso V do artigo 77 da Lei Orgânica, e com base no Artigo 206 da 
Constituição Federal, Artigo 14 da Lei nº 9.394/1996 – LDB, Lei nº 13.005/2014 – PNE, Lei 
Municipal nº 821/2015 – Meta 15, Arts. 5º e 14 da Lei 14.113/20, Lei Municipal nº 737/2013, e 
a Resolução nº 01/CIFEBQ/MEC de 27/07/2022,e demais legislação pertinente, visando 
regulamentar a escolha de Diretores e Vice-Diretores das Escolas Públicas da Rede Municipal 
de Ensino, e 
 
CONSIDERANDO: o inciso VI do Art. 206 da Constituição Federal de 1988, que diz que o 
princípio do ensino público será garantido por gestão democrática; 
 
CONSIDERANDO: o Art. 14 da Lei nº 9.394/1996 - LDB, os sistemas de ensino definirão as 
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades; 
 
CONSIDERANDO: a Lei nº 13.005/2014 em seu Art. 2º inciso VI e na Meta 19, que fala da 
promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, e no PME na meta 15 
assegurar condições, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho. 
 
CONSIDERANDO: a Lei Municipal nº 821/2015– Meta 15, que assegura a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho 
definidos pela gestão municipal em leis, portarias ou decretos. 
 
CONSIDERANDO: o inciso III do Art.5º e § 1º Inciso I do Art. 14 da Lei Nº 14.113/20, 
complementação-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes 
públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de 
indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das 
desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica e provimento 
do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho 
ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos 
aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. 
 
CONSIDERANDO: o artigo 38 da Lei Municipal nº 737/2013 – que assegura a gestão 
democrática administrativo para escolha de diretor e vice na unidade escolares. 
 
Por fim, CONSIDERANDO: a Resolução nº 01/CIFEBQ/MEC de 27/07/2022, que aprova 
metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria da gestão para fins de distribuição 
da complementação do VAAR, que estabeleceu prazo ate 15/09/2022 para os entes federados 
apresentarem suas informações. 
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DECRETA: 
 
Art. 1º Fica decretado que a escolha de candidatos para o provimento da função em diretor e de 
vice-diretor escolar, nomeados pelo chefe do Executivo Municipal, será após o processo de 
seleção exclusivamente para estes cargos. 
 
§ 1º Será constituída e nomeada uma Comissão do Processo Seletivo pelo Executivo 
Municipal, no qual estes membros deverão realizar e acompanhar todo o processo. 
 
§ 2º A comissão será composta de:  
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação. 
II – 01 (um) representante da Controladoria Geral - CG da Prefeitura Municipal. 
III – 01 (um) representante da Comunidade Escolar. 
IV – 01 (um) representante de Professores. 
V – 01 (um) representante do Poder Executivo. 
 
Art. 2º Os diretores e vice-diretores das Escolas Públicas Municipais serão selecionados através 
de avaliação de títulos específicos da área, avaliação comportamental e treinamento específico. 
 
Parágrafo Único. O processo de que trata o caput deste artigo, realizar-se a em três etapas, a 
seguir: 
I – Na primeira etapa, o processo se dará de forma eliminatória e classificatória, onde será 
realizado uma análise de títulos com documentos comprobatórios específicos na área. 
II – Na segunda etapa, o processo se dará de forma eliminatória, onde será realizada avaliação 
comportamental de todos os candidatos e nesta será aferido: conhecimento, habilidades, 
atitudes e perfil dos candidatos, para o exercício da função, considerando pelo menos os 
seguintes componentes: 
a) Visão sistêmica e senso ético. 
b) Liderança e Flexibilidade. 
c) Comunicação e Comprometimento. 
III - Na terceira etapa, o processo se dará de forma eliminatória, onde os classificados deverão 
participar integralmente de um curso em treinamento para exercício da função.  
 
Art. 3º Os Diretores e Vice-Diretores em exercício nas Escolas Municipais deste sistema de 
ensino poderão participar deste seletivo, considerando o § 1º e § 2º deste artigo: 
 
§ 1º Os diretores em exercício que não cumpriram prazos de entrega de quaisquer documentos 
na SEMECT, não poderão participar. 
 
§ 2º Os diretores em exercício que for comprovado o não cumprimento das legislações vigentes 
e demais normas do sistema de ensino municipal que segue abaixo entre outros, não poderão 
participar. 
I -Proposta Pedagógica aprovada e atualiza anualmente; 
II – Conselho Escolar em dias ou em processo de conclusão; 
III - Processo de Autorização de Funcionamento Aprovada pelo Conselho de Educação; 
 
§ 3º A escolha processar-se-á através de seleção dos candidatos inscritos no processo seletivo 
aos cargos de diretor e vice-diretor, exceto, para vice-diretor nas escolas com menos de 100 
(cem) alunos, onde não haverá o cargo de vice-diretor.  
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Art. 4º Poderá concorrer às funções de diretores e vice-diretores, membro do magistério público 
municipal que preencha além dos requisitos do § 3º do artigo 28 da Lei Municipal nº 737/2013 
os seguintes requisitos: 
I -Ser professor do quadro efetivo municipal por no mínimo um período de 3 anos, e estar 
vinculado dentro da intuição ou Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo.. 
II - Possuir graduação em pedagogia, normal superior ou outra licenciatura na área educacional, 
com pós-graduação específica para exercício da função: gestão escolar ou administração 
escolar, cujos títulos deverão ser apresentados no ato da inscrição. 
III – Não será admitido mesmo que tenha os requisitos básicos o candidato que tenha passado 
por um processo administrativo disciplinar e que tenha sido condenado.  
IV - Os participantes deverão apresentar no ato da inscrição, um plano de gestão escolar 
enfatizando a nova metodologia da BNCC, o qual será avaliado pela comissão de 
acompanhamento do processo seletivo. 
 
Art. 5º Após a seleção dos candidatos aprovados caberá ao executivo municipal nomear entre 
estes, um para a função de diretor e outro para a função de vice-diretor. 

 
Art. 6º Ao tomar posse o candidato selecionado, assinará um Termo de Compromisso e 
Responsabilidade contendo todas as suas atribuições do cargo que ocupará. 

 
Art. 7º Caso não haja candidatos interessados ou que não preencham as exigências deste 
decreto, os diretores e vice-diretores serão indicados diretamente pelo Prefeito Municipal e 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo respeitando os incisos I, II e III do artigo 
4º deste decreto. 

 
Art. 8° Os diretores e vice-diretores deverão assinar termo de compromisso para o 
cumprimento de metas, indicadores educacionais e de gestão, definidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo, devendo observar as especificidades de cada 
escola, comprometendo-se na elevação do índice de desempenho do IDEB e IDERO e redução 
da taxa de reprovação e distorção em idade/série. 

 
Art. 9º Os candidatos aos cargos de diretor e vice-diretor, deverão apresentar no ato da 
inscrição um Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, a partir da Matriz de Competências 
e Atribuições do Diretor Escolar, elaborada pelo CNE, e do Regimento Interno da Instituição 
Escolar da qual estará concorrendo, e o mesmo será avaliado e acompanhado posteriormente 
por seu gestor imediato.    

 
Art. 10. São Atribuições do Diretor: 
I – cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Escolar, bem como a legislação 
vigente;  
II – responsabilizar-se pela viabilização, construção, execução e avaliação do Projeto 
Pedagógico da unidade escolar, propiciando a participação coletiva de representantes e 
segmentos que constituem a comunidade escolar;  
III – responder e representar legalmente perante os órgãos do sistema educacional, à 
mantenedora e outros.  
IV – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 
legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da Proposta 
Pedagógica;  
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V – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de 25%(vinte e cinco por cento) do percentual permitido por lei;  
VI – resolver problemas internos da escola, ouvindo o Conselho Escolar, quando necessário, 
antes de recorrer ao órgão superior;  
VII – elaborar e cumprir o calendário escolar conjuntamente com a Equipe Gestora, zelando 
sempre pelo cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos; 
VIII – fazer cumprir o Projeto Pedagógico e o Regimento Escolar com as equipes de trabalho; 
IX – comunicar aos órgãos superiores sobre ocorrências que exijam providências ou decisões 
que fujam à sua competência;  
X – solicitar e analisar relatórios dos diversos setores da escola;  
XI – vistar os livros da escola e outros documentos;  
XII – promover situações de estudos para aperfeiçoamento constante dos profissionais 
envolvidos no trabalho escolar;  
XIII – apoiar e propiciar iniciativas que fomentem experiências de estagiários, pessoas 
voluntárias e outras possibilidades;  
XIV – definir as prioridades a serem atendidas para a adequação do funcionamento da unidade, 
com os demais membros da equipe;  
XV – avaliar os resultados dos planos e projetos de ação e quando necessário propor 
reelaboração dos mesmos;  
XVI – atuar nos diferentes setores da escola na elaboração e acompanhamento de planos e 
projetos de ação educacional;  
XVII – estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola, conforme 
legislação vigente;  
XVIII – tomar providências de caráter urgente em situações imprevistas que possam ocorrer no 
âmbito da escola;  
XIX – aplicar aos profissionais da escola as sanções estabelecidas no Regimento Escolar e 
Regime Jurídico dos Servidores deste Município. 
XX – prestar sempre que necessário, orientação e esclarecimento às famílias dos estudantes;  
XXI – propor parcerias com órgãos oficiais, empresas e segmentos da comunidade que de 
algum modo, possam beneficiar os respectivos atendimentos aos estudantes;  
XXII – comunicar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo a necessidade de 
materiais e equipamentos, indispensáveis ao funcionamento da unidade de ensino;  
XXIII – dar ciência à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo dos reparos, 
reformas e ampliações, que porventura forem necessárias na unidade de ensino;  
XXIV – elaborar o calendário escolar observando sempre o oficial da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, enviando para apreciação da Secretaria, horários e realizar 
distribuição de carga horária dos professores, conjuntamente com o setor pedagógico docente 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo;  
XXV – aprovar a escala de férias do quadro de pessoal técnico-administrativo;  
XXVI – aprovar planos de curso, adoção de livros e material didático propostos pelos 
professores;  
XXVII – estabelecer medidas administrativas pedagógicas, técnicas e de serviços gerais para a 
organização e funcionamento da escola; 
 XXVIII – promover as comemorações de datas cívicas, festivas ou sociais e o cumprimento 
dos deveres comunitários do estabelecimento;  
XXIV – responder por quaisquer recursos destinados ao estabelecimento, deles prestando 
contas à entidade mantenedora, à comunidade escolar e ao Conselho Escolar;  
XXX – zelar pela qualidade da merenda escolar e criar mecanismos de acompanhamento e 
controle de estoque, evitando desvio dos gêneros;  
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XXXI – distribuir e redistribuir os funcionários adequando-os às suas competências e às 
necessidades do estabelecimento; 
XXXII – autorizar a abertura e o encerramento das matrículas, bem como responsabilizar-se 
por toda a documentação escolar, as correspondências expedidas, como também, rubricar livros 
de escrituração e de ponto dos servidores;  
XXXIII – informar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público os casos que tenham 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças ou 
adolescentes;  
XXXV – cumprir as competências gerais e específicas das dimensões: político-educacional, 
pedagógica, administrativo-financeira e pessoal/relacional da matriz de competências do diretor 
escolar do CNE; 
XXXIVI – cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas por determinações legais e 
demais normas do Sistema Municipal de Ensino. 
 
Parágrafo Único. Ao vice-diretor compete, além das funções compartilhadas com o diretor, 
coordenar o turno que está sob sua responsabilidade, bem como substituí-lo ou representá-lo 
em suas ausências ou impedimentos legais e, zelar pelo cumprimento das disposições contidas 
no Regimento Escolar. 
 
Art. 11. Ocorrendo a vacância da função de diretor, assumirá a direção da escola o vice-diretor 
e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo juntamente com o Executivo 
Municipal nomeará um vice-diretor daqueles que estão na lista de selecionados.  

 
Art. 12. Ocorrendo a vacância da função de vice-diretor esse cargo será preenchido por um dos 
selecionados. 

 
Art. 13. A destituição do diretor ou vice-diretor somente poderá ocorrer quando averiguado 
atos que não condizem ao cargo e comprovado no processo administrativo disciplinar, 
observando os critérios: 
I- Não for cumprida decisão oriunda do conselho escolar, amplamente discutida e 
democraticamente definida; 
II- Não cumprirem as atribuições do Diretor e Vice-diretor, conforme descrito no Termo de 
Compromisso e Responsabilidade assinado no ato da posse. 
III- Em casos de insubordinação hierárquica; 
IV- Seja comprovada, a irresponsabilidade do diretor em questões que prejudiquem a 
normalidade das atividades escolares, tais como: 
a)Coersão a funcionário sinduzindo, pressionando ou compelindo a fazer algo pela força, 
intimidaçãoouameaça. 
b) Faltar com a ética profissional em todos os aspectos que envolvem a função de diretor e vice 
– diretor. 
c) Faltar com a transparência na aplicação dos recursos públicos e nos demais aspectos que 
envolvem a gestão escolar. 
d) Nepotismo. 
e) O assédio moral no ambiente de trabalho caracterizado por várias ações executadas, como: 
violência psicológica, constrangimento, humilhação, perseguição e quando for comprovado 
abuso de poder entre outros previstos em leis.  
 
Art. 14. O diretor e vice-diretor nomeados serão avaliados continuamente pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo por meio do seu Plano de Desenvolvimento  
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Individual, considerando os seguintes eixos: gestão de resultados educacionais, gestão 
pedagógica, gestão participativa, gestão de pessoas e gestão de serviços e recursos. 
 
Art. 15. O disposto nesta lei se aplica a todos os estabelecimentos de ensino mantidos e 
administrados pelo poder público municipal e os que forem criados após a publicação deste 
decreto. 

 
Art. 16.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Teixeirópolis/RO, 09 de setembro de 2022. 
 

 
ANTONIO ZOTESSO 

Prefeito Municipal 
 

 
NAIR DE ARAUJO DIAS 

Secretaria Municipal da SEMECT 
 
 

ALMIRO SOARES – OAB/RO 412A 
Procurador Jurídico Municipal 
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Individual, considerando os seguintes eixos: gestão de resultados educacionais, gestão 
pedagógica, gestão participativa, gestão de pessoas e gestão de serviços e recursos. 
 
Art. 15. O disposto nesta lei se aplica a todos os estabelecimentos de ensino mantidos e 
administrados pelo poder público municipal e os que forem criados após a publicação deste 
decreto. 

 
Art. 16.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Teixeirópolis/RO, 09 de setembro de 2022. 
 

 
ANTONIO ZOTESSO 

Prefeito Municipal 
 

 
NAIR DE ARAUJO DIAS 

Secretaria Municipal da SEMECT 
 
 

ALMIRO SOARES – OAB/RO 412A 
Procurador Jurídico Municipal 
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Art. 4º Poderá concorrer às funções de diretores e vice-diretores, membro do magistério público 
municipal que preencha além dos requisitos do § 3º do artigo 28 da Lei Municipal nº 737/2013 
os seguintes requisitos: 
I -Ser professor do quadro efetivo municipal por no mínimo um período de 3 anos, e estar 
vinculado dentro da intuição ou Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo.. 
II - Possuir graduação em pedagogia, normal superior ou outra licenciatura na área educacional, 
com pós-graduação específica para exercício da função: gestão escolar ou administração 
escolar, cujos títulos deverão ser apresentados no ato da inscrição. 
III – Não será admitido mesmo que tenha os requisitos básicos o candidato que tenha passado 
por um processo administrativo disciplinar e que tenha sido condenado.  
IV - Os participantes deverão apresentar no ato da inscrição, um plano de gestão escolar 
enfatizando a nova metodologia da BNCC, o qual será avaliado pela comissão de 
acompanhamento do processo seletivo. 
 
Art. 5º Após a seleção dos candidatos aprovados caberá ao executivo municipal nomear entre 
estes, um para a função de diretor e outro para a função de vice-diretor. 

 
Art. 6º Ao tomar posse o candidato selecionado, assinará um Termo de Compromisso e 
Responsabilidade contendo todas as suas atribuições do cargo que ocupará. 

 
Art. 7º Caso não haja candidatos interessados ou que não preencham as exigências deste 
decreto, os diretores e vice-diretores serão indicados diretamente pelo Prefeito Municipal e 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo respeitando os incisos I, II e III do artigo 
4º deste decreto. 

 
Art. 8° Os diretores e vice-diretores deverão assinar termo de compromisso para o 
cumprimento de metas, indicadores educacionais e de gestão, definidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo, devendo observar as especificidades de cada 
escola, comprometendo-se na elevação do índice de desempenho do IDEB e IDERO e redução 
da taxa de reprovação e distorção em idade/série. 

 
Art. 9º Os candidatos aos cargos de diretor e vice-diretor, deverão apresentar no ato da 
inscrição um Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, a partir da Matriz de Competências 
e Atribuições do Diretor Escolar, elaborada pelo CNE, e do Regimento Interno da Instituição 
Escolar da qual estará concorrendo, e o mesmo será avaliado e acompanhado posteriormente 
por seu gestor imediato.    

 
Art. 10. São Atribuições do Diretor: 
I – cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Escolar, bem como a legislação 
vigente;  
II – responsabilizar-se pela viabilização, construção, execução e avaliação do Projeto 
Pedagógico da unidade escolar, propiciando a participação coletiva de representantes e 
segmentos que constituem a comunidade escolar;  
III – responder e representar legalmente perante os órgãos do sistema educacional, à 
mantenedora e outros.  
IV – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 
legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da Proposta 
Pedagógica;  
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PROJETO ANJOS DA ESTRADA

O objetivo é orientar os presentes sobre características que auxi-
liam na percepção dos sintomas e sinais de abuso ou violência

PRF/RO conscientiza e 
sensibiliza a população

(Da Redação) Na 
sexta-feira (9), às 9 
horas, no auditório 
Doutora Maria Sil-
via Carvalho, loca-
lizado no interior do 
Centro Universitário 
Aparício Carvalho 
(Finca Porto Velho), 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) em 
Rondônia, em par-
ceria com o Instituto 
Anjos, capitanea-
do pela escritora e 
educadora Maura de 
Oliveira, personalida-
de reconhecida pela 
Organização das Na-
ções Unidas (ONU) 
como autoridade na 
luta contra o abuso 
de meninos e meni-
nas iniciará um ciclo 
de atividades para 
conscientização so-
bre a importância do 
enfrentamento à vio-
lência sexual contra 
menores.

O projeto Anjos da 
Estrada é fruto de um 
acordo de cooperação 
técnica entre a PRF 
e o Instituto Anjos, 
fundado por Maura 
de Oliveira, foi assi-
nado em dezembro 
de 2021, em Brasília. 
A parceria vai levar o 
projeto Anjos da Es-
trada para as cinco re-
giões do Brasil. Esta 

Foto- Assessoria/Divulgação

ação pretende ampliar 
o conhecimento sobre 
pedofilia, envolvendo 
na aprendizagem mo-
toristas profissionais, 
sociedade e a própria 
criança ou adoles-
cente.

O primeiro even-
to será uma pales-
tra na qual estarão 
presentes diversos 
agentes públicos que 
exercem funções em 
áreas correlatas com 
a temática. O objetivo 
é orientar os presentes 
sobre características 
que auxiliam na per-
cepção dos sintomas 
e sinais de abuso ou 
violência.

Ainda na sexta-
-feira, com início pre-

visto para às 13h00, 
a Escola Municipal 
Belezas do Buriti será 
palco de uma ação 
educativa realizada 
pelos atores sociais 
do projeto.

Dando sequência 
ao calendário de ati-
vidades, no sábado 
(10), haverá uma edi-
ção especial temática 
do projeto Cinema 
Rodoviário, agenda-
do para o período da 
manhã (das 08h00 às 
12h00) na área Uni-
dade Operacional da 
PRF em Porto Velho 
(BR 364 - Km 698), 
popularmente conhe-
cida como barreira 
da PRF próximo à 
cidade de Candeias 

do Jamari.
Encerrando a eta-

pa rondoniense do 
projeto, no domingo 
(11), entre 17 horas e 
20 horas, será realiza-
do um evento recrea-
tivo para crianças no 
Espaço Alternativo 
(Avenida Jorge Tei-
xeira, 4026 - Costa e 
Silva).

Todos os even-
tos são gratuitos e 
abertos ao público. 
Espera-se grande 
adesão da população 
portovelhense, visto 
a importância do as-
sunto para a defesa 
de nossas crianças e 
adolescentes. 

Com informações 
da Assessoria/PRF.

(Da Redação) 
Um homem, de 60 
anos, morreu após 
colidir contra uma 
carreta na madru-
gada de sexta-feira 
(9), em Vilhena. A 

colisão entre os ve-
ículos aconteceu na 
BR-364, no km 21, 
próximo ao rio Pira-
colino.

A v í t i m a  f o i 
identificada como 

A.G.L.P.N. De acor-
do com o Boletim de 
Ocorrências (BO), a 
equipe foi acionada e 
compareceu ao local 
do acidente por volta 
das 3h30. No lugar, o 

Corpo de Bombeiros 
realizou o atendimen-
to, enquanto a Polícia 
Técnico-Científica 
ficou responsável 
pela perícia. Com 
informações da PRF.

Homem morre após colidir contra carreta
ACIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O presidente do SETI - Sindicato das Empresas de Transportes 
Coletivos Urbano do Interior de Rondônia, no uso de suas atri-
buições, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, em especial aos associados do SETI, 
que a Diretoria em exercício fará realizar uma Assembleia 
Geral Extraordinária, para deliberar sobre: 1) dissolução do 
sindicato, a ser realizada às 19:30 horas do dia 15 de setembro 
de 2022, no endereço Av. Marechal Candido Rondon, 223, 
Bairro Centro, na cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, 
em confo1midade com o estatuto. 

Ji-Paraná-RO, 09 de setembro de 2022. 
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Extrato de Termo de Convenio nº 01/2022
Acordo de Termo de Convenio n°. 001/2022
Processo n°. 2547-1/2022
Concedente: MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE/
RO
Conveniada: WESLAINI PEREIRA BRAGANÇA
OBJETO: Este convênio tem por objeto custear as des-
pesas relacionadas à alimentação, passagens, traslados e 
hospedagem dos CONVENIADOS, para participação do 
29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos - CBKI 
2022, que ocorrerá nos dias 17 a 18 de setembro de 2022, 
no Município de São Paulo, por parte da CONCEDENTE, 
conforme Plano de Trabalho do Processo Administrativo 
n° 2547-1/2022.
Prazo: o presente termo de convenio vigorará a partir da 
data de sua assinatura,08 de setembro de 2022

Assinam:

VANDERLEI TECCHIO
Prefeito Municipal

WESLAINI PEREIRA BRAGANÇA
Conveniada

VICENTE VIEIRA DE ARAÚJO JUNIOR
Chefe de gabinete

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 52/2022
O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por intermé-
dio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 23/2022, torna 
público a suspenção da Licitação na modalidade Pregão em 
sua forma Eletrônica nº 52/2022, que tem como objeto a FOR-
MAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO 
LABORATORIAIS E REAGENTES, VISANDO ATEN-
DER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. A presente licitação foi suspensa para ajustes na 
qualificação técnica, e será republicada com a nova data de 
abertura, após os devidos ajustes legais. 
Informações Complementares encontram-se a disposição dos 
interessados no site oficial da Prefeitura www.novabrasilandia.
ro.gov.br – “Transparência Municipal” e na Sala de Licitações 
da Prefeitura do Município de Nova Brasilândia D’Oeste/
RO, Rua Riachuelo, 2552, setor 14, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 
13h30min. Outras informações pelo telefone (69) 3418-2239 
ou no e-mail cplnbo@hotmail.com.

Nova Brasilândia D´Oeste/RO, 09 de setembro de 2022.

Vagner Roberto Pereira de Souza
Pregoeiro – Port. 23/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILÂNDIA D’OESTE

DECRETO N° 144/GAB/2022, 
de 09 de setembro de 2022.
“CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE CA-
SAMENTO À SERVIDORA KATIANE DE FREITAS 
ASCACIBAS”.

O Prefeito do Município de Teixeirópolis/RO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
Art. 1º - Concede afastamento à servidora KATIANE DE 
FREITAS ASCACIBAS, no período de 08 (oito) dias, a 
partir do dia 12 de setembro, por motivo de casamento, em 
conformidade com a Lei Complementar 002/2010, Artigo 
132, Inciso II, Alínea A.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, contado a partir do dia 12 de setembro de 2022.

Teixeirópolis/RO, em 09 de setembro de 2022.

ANTÔNIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: n.º GI-481/2022
CONTRATADA: ADNILSON PEDRO DE AZEVEDO. 
CNPJ: 27.027.030/0001-48
No valor de: R$ 3.458,00(três mil e quatrocentos e cinquenta 
e oito reais).

Com o objetivo de: Contratação de empresa para prestação 
de serviço (lavatório em granito e pia em mármore) para 
atender as necessidades do antigo prédio do PETI, onde 
hoje funciona juntamente com o Centro de Referencia de 
Assistência Social – CRAS.

Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, art. 
24, inciso II. Conforme parecer da procuradoria jurídica. Dr. 
ALMIRO SOARES- OAB 412 A/RO.
Prazo de Entrega: Imediato

Teixeirópolis / RO, em 09 de Setembro de 2022.

Jean Vieira de Araújo
Presidente da CPL

Decreto n° 011/GAB/2021 de 13/01/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Termo Aditivo N° 003 ao Contrato N° 037/PJM/2019
Processo nº: 480/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: PROINFO - COMERCIO E SERVIÇOS PARA 
INFORMATICA LTDA-ME

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorro-
gação do prazo do contrato supracitado.

Prazo: O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, contados a partir do dia 11 de setembro de 2022.

Data da formalização: Teixeirópolis/RO, 09 de setembro 
de 2022.

Assinam: 
PROINFO - COMERCIO E SERVIÇOS 
PARA INFORMATICA LTDA-ME 

Almiro Soares
Antônio Zotesso

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 031/PJM/2022
Processo Administrativo: GI-409/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: P. D. V PEÇAS EIRELI – ME
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de 
empresa para aquisição de material permanente (grade nivela-
dora) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente/Divisão de Agricul-
tura Pecuária e Meio Ambiente – SAIMA do município de Tei-
xeirópolis/RO, conforme especificado no Termo de Referência. 
Prazo: A vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias, a contar 
da assinatura do mesmo. Valor: O valor do presente Contrato é 
de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais). Os preços 
contratuais não estão sujeitos a reajustes. Todas as despesas da 
presente licitação correrão à conta dos recursos consignados da 
funcional programática 02.03.00.20.606.0009.1095, categoria 
econômica 4.4.90.52.99, ficha n° 245, empenho global n° 
786/2022.
Data da formalização: Teixeirópolis/RO, 09 de setembro de 
2022. 

Assinam: 
P. D. V PEÇAS EIRELI – ME

Almiro Soares
Antônio Zotesso

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

CLASSICORREIO
Segundo Caderno
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DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS 
                                ESTADO DE RONDÔNIA 

                             Lei Estadual nº 571/1994 (lei de criação). 
                   

                 Av. Afonso Pena, nº 2122 – Setor 04 - CEP: 76.928-000 - Fone: (069) 3465-1145 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO 447/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA 
nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento 
licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço (fornecimento de software na modalidade de licenciamento, contemplando, fornecimento de 
aplicativo mobile, painel integrado, hospedagem, coleta de georeferenciamento das aplicações 
mobile, disponibilidade de cloud computer, implantação, treinamento e manutenção da tecnologia, 
bem como suporte técnico especializado e operação assistida, para a gestão do transporte escolar), 
para atender a Secretaria Municipal de Educação de Teixeirópolis/RO. 

 
FORNECEDOR CNPJ 

SISPEL SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE LTDA  06.150.972/0001-49 
  

TOTAL GERAL DO PROCESSO 
Total Adjudicado R$ Total Orçado R$ Economia % Economia R$ 

36.800,00 59.746,67 38,41% 22.946,67 
 
Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. 

 
Teixeirópolis/RO, 08 de Setembro de 2022. 
 

ANTONIO ZOTESSO 
PREFEITO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS 
                                ESTADO DE RONDÔNIA 

                             Lei Estadual nº 571/1994 (lei de criação). 
                   

                 Av. Afonso Pena, nº 2122 – Setor 04 - CEP: 76.928-000 - Fone: (069) 3465-1145 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 006/CPL/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO 108/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGA 
nos termos da Lei Federal 8.666/93, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo 
objeto é: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço (instalação de sistemas de 
prevenção e combate a incêndio e pânico) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião 
Amorim da Silva pertencente ao município de Teixeirópolis/RO. 
  

FORNECEDOR CNPJ TOTAL ADJUDICADO R$ 
DR CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM EIRELI 03.610.014/0001-15 207.327,02 

 
 
Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. 
 
Teixeirópolis/RO, 08 de setembro de 2022. 
 
 

ANTONIO ZOTESSO 
PREFEITO 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS 

                                ESTADO DE RONDÔNIA 
                             Lei Estadual nº 571/1994 (lei de criação). 

                   
                 Av. Afonso Pena, nº 2122 – Setor 04 - CEP: 76.928-000 - Fone: (069) 3465-1145 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/CPL/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO 408/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGA 
nos termos da Lei Federal 8.666/93, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo 
objeto é: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pavimentação em 
blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas no município de Teixeirópolis/RO. 
  

FORNECEDOR CNPJ TOTAL ADJUDICADO R$ 
DR CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM EIRELI 03.610.014/0001-15 1.028.092,90 

 
Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. 
 
Teixeirópolis/RO, 08 de setembro de 2022. 
 
 

ANTONIO ZOTESSO 
PREFEITO 
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AVISO DE REMARCAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 026/2022
LICITAÇÃO COM PREFERÊNCIA DE CONTRATA-
ÇÃO NO ÂMBITO LOCAL e REGIONAL
PROCESSO ADM. Nº 894/2022/FMS
OBJETO: Registro de preço para Eventual e Futura Con-
tratação de Empresa Jurídica para Prestação de Serviços 
Especializada na Área de Saúde (Exames Sorológica, Bio-
química e Imagem), para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde/FMS, conforme especificações, constantes no Termo de 
Referência Anexo I do Edital. Valor Estimado R$ 552.576,33 
(Quinhentos e Cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e 
seis reais e trinta e três centavos).
DATA SESSÃO: impreterivelmente até às 9hs Horário de 
Brasília-DF, do dia 23/09/2022; O Edital completo poderá 
ser obtido no site https://bnccompras.com/Home/Login Pelos 
telefones: (42) 3026-4550 – ou pelo e-mail: contato@bnc.
org.br ou no Portal da Transparência www.parecis.ro.gov.br. 
Mais informações na sala da CPL, em todos os dias úteis, no 
horário de expediente às 7hs às 13hs, localizada à Rua Jair 
Dias, Nº 150, Centro, Cep: 76.979-000 - Parecis/RO, CNPJ: 
84.745.363/0001-46, cpl@parecis.ro.gov.br, Fone Fax: (69) 
3447-1205.

Parecis/RO, 06 de Setembro de 2022.

Edvaldo Ferreira da Silva
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 140/CPL/2022
A Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste 
torna público que realizará o Pregão Eletrônico nº 140/
CPL/2022. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Processo 
Administrativo nº 2659/2022.
Objeto: Aquisição de material permanente (mini gerador de 
aerossol a frio), conforme Termo de Referência (Anexo I do 
Edital). Valor estimado: R$ 47.200,00 (Quarenta e sete mil 
e duzentos reais). 
Data de abertura: 29/09/2022, às 9h (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: Preferencialmente, pelo 
endereço eletrônico: cpl.opo81@gmail.com ou Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura da Estância Turística 
de Ouro Preto do Oeste/RO, situada na Av. Daniel Comboni, 
1156, Jardim Tropical. Horário de atendimento: de segunda 
à sexta-feira, exceto feriados, das 7h30min às 13h30min. 
Telefones: (69) 3461-2416, 3461-4795 e 3461-5269.

Ouro Preto do Oeste/RO, 8 de setembro de 2022.

Fábio Lopes Galdêncio
Pregoeiro – Decreto nº 15.162/GP/2022

ERRATA
PROCESSO Nº 1104/2022
O Processo 1104/2022 de 01 de Agosto de 2022, o Termo de 
Homologação localizado na página 181 do presente processo 
publicado na Câmara Municipal de Mirante da Serra/RO em 
08 de Setembro de 2022, no Correio Popular de Rondônia 
na data de 09 de Setembro de 2022 e Arom na data de 09 de 
Setembro de 2022, por lapso de digitação, a seguinte correção:

Onde Lê:
R$ 1.772,00 (Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais)

Lê-se:
R$ 4.300,00 (Quatro Mil e Trezentos Reais)

Mirante da Serra, 09 de Setembro 2022

EVALDO DUARTE ANTÔNIO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO PRETO DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARECIS

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 109/2022
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado 
de Rondônia, Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, 
através da Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que realizará, na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a Aquisição 
de Veiculo de Carga. Logo, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº 526-1/2022
b) FONTE DE RECURSOS: Convenio nº917889/2021.
c) ABERTURA: 27/09/2022 as 09:00 horas (horário de 
Brasília).
d) VALOR ORÇADO: R$ 621.500,00.
e) LOCAL: No endereço eletrônico web www.licitanet.
com.br.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 
13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço eletrônico 
www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 09 de setembro de 2022.
_____________________

Maikk Negri
Presidente
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE
PRAZO DO CONTRATO Nº 016/PJM/2022

CONTRATO: Nº 016/PJM/2022
PROCESSO: 1-180/2022/SEMTUR
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO
CONTRATADO: EMPRESA EXIGES ENGENHA-
RIA-EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
41.863.109/0001-30.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO PORTAL 
DA ENTRADA DE ALTO PARAÍSO.

DA RENOVAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO: O 
prazo do presente contrato será renovado pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, compreendido no período de 08/09/2022 a 
06/11/2022, sem interrupção, podendo ser prorrogado, caso 
haja necessidade.

Alto Paraíso – RO, 09 de setembro de 2022

Documentos assinados eletronicamente.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO 003/PJM/2022
Contrato Nº 007/PJM/2019
Processo Nº 1-995/2018/SEMSAU
TP: 011/CPL/2018
Fica rescindido, a partir de 06 de setembro de 2022, o CON-
TRATO nº 007/PJM/2019, firmado entre o Município de Alto 
Paraíso/RO e a empresa CONSTRUIR ENGENHARIA 
LTDA ME CNPJ nº 84.577.956/0001-40, no dia 06/06/2019. 
A presente rescisão se dá por ato unilateral do Município de 
Alto Paraíso/RO, nos termos do artigo 79, I, da Lei 8.666/93, 
tendo em vista, a infração ao disposto no artigo 78, incisos 
I a IV e VII do mesmo diploma legal. Aplicar a CONTRA-
TADA a proibição de contratar com a Municipalidade pelo 
período de 01 (um) ano, pelos descumprimentos das cláusulas 
contratuais, de acordo com os artigos 86 e 87, inciso I a III 
da Lei Federal de nº 8.666/93, c/c a cláusula 11ª do Contrato 
nº 018/PJM/2020.  Aplicar a CONTRATADA a multa de 5% 
(cinco por cento) calculados sobre o valor global do contrato, 
totalizando um importe de R$ 30.132,36 (trinta mil, cento e 
trinta e dois reais e trinta e seis centavos) conforme preceitua 
as cláusulas 11ª, 12ª e 14ª do contrato de nº 007/PJM/2019.

Alto Paraíso, 09 de setembro de 2022

João Pavan
Prefeito Municipal de Alto Paraíso - RO

Rodrigo da Silva Queiroz
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO 004/PJM/2022
Contrato Nº 001/PJM/2021
Processo Nº 1-163/2019/SEMSAU
TP: 022/CPL/2020 
Fica rescindido, a partir de 06 de setembro de 2022, o CON-
TRATO nº 001/PJM/2021, firmado entre o Município de Alto 
Paraíso/RO e a empresa FOCUS SERVIÇOS EIRELI ME 
CNPJ nº 08.304.243/0001-25 no dia 15/02/2021. A presente 
rescisão se dá por ato unilateral do Município de Alto Paraíso/
RO, nos termos do artigo 79, I, da Lei 8.666/93, tendo em 
vista, a infração ao disposto no artigo 78, incisos I a IV e VII do 
mesmo diploma legal. Aplicar a CONTRATADA a proibição 
de contratar com a Municipalidade pelo período de 06 (seis) 
meses, pelos descumprimentos das cláusulas contratuais, de 
acordo com os artigos 86 e 87, inciso I a III da Lei Federal de 
nº 8.666/93, c/c a cláusula 11ª do Contrato nº 018/PJM/2020. 
Aplicar a CONTRATADA a multa de 5% (cinco por cento) 
calculados sobre o valor global do contrato, totalizando um 
importe de R$ 17.325,00 (dezessete mil, trezentos e vinte e 
cinco reais) conforme preceitua as cláusulas 11ª, 12ª e 14ª do 
contrato de nº 001/PJM/2021.

Alto Paraíso, 09 de setembro de 2022

João Pavan
Prefeito Municipal de Alto Paraíso - RO

Rodrigo da Silva Queiroz
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 111/2022
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de 
Rondônia, Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, através da 
Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará, na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
subsidiada pela Lei 8.666/93, licitação na modalidade de Pregão Ele-
trônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como objeto a 
Contratação de Empresa para Manutenção de Equipamentos, Servidor 
de rede, Impressoras e Análise e Segurança em Informática. Logo, para
atender as necessidades da Câmara Municipal.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº 135/2022/CMSFG
b) FONTE DE RECURSOS: Recurso Próprio.
c) ABERTURA: 27/09/2022 as 09:00 horas (horário de Brasília).
d) VALOR ORÇADO: R$ 20.940,00.
e) LOCAL: No endereço eletrônico web www.licitanet.com.br.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão Per-
manente de
Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 13h00minhrs, endereço 
supracitado, e no endereço
eletrônico www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 09 de setembro de 2022.

Marcos Antônio Bertolacio
Pregoeiro
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AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 112/2022
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de 
Rondônia, Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, através 
da Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para o conhe-
cimento dos interessados, que realizará, na forma do disposto 
da Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, tendo como objeto a Aquisição de Material 
Permanente: Impressoras Multifuncionais Logo, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, 
Cultura, Laser e Turismo.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 
Nº 1438-1/2022
b) FONTE DE RECURSOS: Recurso Próprio.
c) ABERTURA: 27/09/2022 as 10:00 horas (horário de Brasília).
d) VALOR ORÇADO: R$ 6.050,00.
e) LOCAL: No endereço eletrônico web www.licitanet.com.br.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 
13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço eletrônico 
www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 09 de setembro de 2022.

Marcos Antônio Bertolacio
Pregoeiro
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 071/2022

O Município de Ji-Paraná, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações - CPL, Decreto nº. 3342/2022, torna 
público aos interessados que o Processo nº 1-10457/2022, cujo 
objeto é o Pagamento de taxa de inscrição para curso de capa-
citação presencial com a temática: “Gestão e fiscalização de 
contratos administrativos, processo de apuração de responsabi-
lidade e de reabilitação de acordo com a Lei nº 14.133/2021”, 
que será ministrado pela empresa MK Cursos e Treinamentos 
Ltda, a ser realizado entres os dias 12, 13 e 14 de setembro de 
2022, a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, 
teve INEXIGIBILIDADE de licitação com fundamento no 
art. 25 incisos II e art. 13 incisos VI da Lei 8666/93 e suas 
alterações posteriores, em favor da empresa M. K. CURSOS 
E TREINAMENTOS LTDA, com inscrição no CNPJ sob nº 
22.755.309/0001-24, no valor total de R$ 3.180,00 (três mil 
e cento e oitenta reais). Outras informações encontram-se 
disponíveis no site http://transparencia.ji-parana.ro.gov.br/.

Ji-Paraná, 09 de setembro de 2022.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Presidente da CPL

Decreto n. 3342/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2022/PMJP-RO
O Município de Ji-Paraná - RO, por intermédio de sua 
Pregoeira, Decreto nº 2.937/2022, torna público o Processo 
Administrativo Licitatório 1-3787/2022/SEMED, torna 
público que se encontra autorizada, a realização da licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 
REGISTRO DE PREÇO com critério de julgamento MENOR 
PREÇO por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, do 
Decreto nº 10.024/19, do Decreto Municipal nº 14.700/21 e 
suas alterações conforme Decreto Municipal nº 15.860/2021, 
Decreto Municipal nº 6566/16, Lei Complementar nº 123/06 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, cujo objeto 
é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de material elétrico e de construção para manutenção 
corretiva e preventiva das Unidades Escolares da Rede 
Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. Valor total estimado: R$ 234.840,13 
(duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais 
e treze centavos). Data de Abertura: 26/09/2022. Horário: 
09hs30min (Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: 
www.gov.br/pt-br/ e no site http://transparencia.ji-parana.
ro.gov.br/ local este, onde poderá ser lida e retirada cópia 
completa do Edital.

Ji-Paraná/RO, 09 de setembro de 2022.

Soraya Maia Grisante de Lucena 
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022/PMJP-RO
O Município de Ji-Paraná, através da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, 3342/2022, Processo Administrativo 1-7459/2022/
SEMOSP, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, com critério de julgamento MENOR PREÇO, sob a forma 
de execução indireta, no regime de empreitada por preço Global, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em constru-
ção civil para executar a obra de pavimentação em vias urbanas 
com drenagem, meio-fio, sarjetas e calçadas, contemplando as 
vias Rua Luiz Muzambinho (trecho entre Av. Governador Jorge 
Teixeira/Av. Guanabara) e Rua Mogno (trecho entre Rua Cambé/
Rua Londrina), no município de Ji-Paraná, com fornecimento de 
mão-de-obra, equipamentos, materiais e tudo mais que se fizer bom e 
necessário para a execução dos serviços, visando atender às necessida-
des da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. 
Valor total estimado: 475.523,45 (quatrocentos e setenta e cinco 
mil e quinhentos e vinte e três reais quarenta e cinco centavos). 
Data de Abertura: 28/09/2022. Horário: 09hs30min. Local: Sala 
da CPL, situada à Rua dos Brilhante, 130; Bairro Urupá, Ji-Paraná/
RO. CEP: 76.900-150. Fone: (69) 99975 2759. O Ato Convocatório e 
todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta 
e retirada, no site http://transparencia.ji-parana.ro.gov.br/ e na sede 
da (CPL) de segunda a sexta-feira das 07h30m às 13h30m e ou/ por 
e-mail: cpl@ji-parana.ro.gov.br

Ji-Paraná, 09 de setembro de 2022.

Soraya Maia Grisante de Lucena
Presidente da CPL
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 80/CPL/2022
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE - SEMSAU
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 869/SEMSAU/2022
O VALOR TOTAL PREVISTO: R$ 1.716.557,14 (UM MI-
LHÃO SETECENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHEN-
TOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE 
CENTAVOS).

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, com sede na 
Avenida Marechal Rondon, nº 984, Centro, Seringueiras-RO, 
através de seu Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO que 
realizará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICA, 
tipo de EXECUÇÃO INDIRETA, que será julgada pelo 
MENOR PREÇO ITEM.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE 
LIMPEZA. PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS-RO, 
POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES. CONFOR-
ME CONDIÇÔES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E 
ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE EDITAL E TERMO 
DE REFERENCIA.

DATA PARA CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR: 
das 08h00min do dia 13/09/2022.

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: a partir 
das 09h00min, horário de Brasília/DF, do dia 23/09/2022. 

Todas as informações oficiais pertinentes o presente certame 
poderão ser acessadas nos sites: http://www.seringueiras.
ro.gov.br/> Portal de Transparência > Licitações (http://
transparencia.seringueiras.ro.gov.br/portaltransparencia/lici-
tacoes) e local www.licitanet.com.br. Maiores informações 
através do telefone (0xx)-69-3623-2693/2694 ou pelo e-mail 
cplseringueiras@gmail.com.

Seringueiras - RO, 09 de Setembro de 2022.

SÉRGIO VILMAR KNONER
PORT. Nº016/GAB/PMS/2022

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/CPL/2022
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE - SEMSAU
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N° 1339/SEMSAU/2022.
O VALOR TOTAL PREVISTO: R$ 140.000,00 
(CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, com sede na Aveni-
da Marechal Rondon, nº 984, Centro, Seringueiras-RO, através 
de seu Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO que realizará 
Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICA, tipo de 
EXECUÇÃO INDIRETA, que será julgada pelo MENOR 
PREÇO ITEM. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X 
PORTATIL , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO 
HOSPITAL MUNICIPAL FIORINDO VICENSI DO 
MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS – RO, RECURSO ES-
TADUAL .CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, 
EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE 
EDITAL E ANEXO I TERMO DE REFERENCIA.

DATA PARA CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR: 
das 08h00min do dia 14/09/2022.

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: a partir 
das 09h00min, horário de Brasília/DF, do dia 26/09/2022. 

Todas as informações oficiais pertinentes o presente certame 
poderão ser acessadas nos sites: http://www.seringueiras.
ro.gov.br/> Portal de Transparência > Licitações (http://
transparencia.seringueiras.ro.gov.br/portaltransparencia/lici-
tacoes) e local www.licitanet.com.br. Maiores informações 
através do telefone (0xx)-69-3623-2693/2694 ou pelo e-mail 
cplseringueiras@gmail.com.

Seringueiras - RO, 09 de Setembro de 2022.

SÉRGIO VILMAR KNONER
PORT. Nº016/GAB/PMS/2022

Pregoeiro Oficial
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