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CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
chácara localizada na 
Rua Almirante Taman-
daré, 5.641 – Zona Rural 
– Alvorada d’ Oeste. A 
propriedade tem 1 alq. 
e uma quarta, toda em 
pasto, cercada com 12 
fi os de arame liso e com 
3 divisões de pasto, todas 
com água “ótima para 
criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-
deira, coberta com telha 
de barro medindo 8X22 
com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, 
na cerâmica e forro de 
PVC, cercada com muro 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quarta-feira , 1º de fevereiro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

3 casas sede, mais casas 
para peões; 3 currais. E 
ainda tem: 7.200 cabeças 
de gado, 60 touros; e 100 
animais de lida. Também 
trator esteira D-65; trator 
Caterpillar D-4; 1 Patrol; 
1 caminhão caçamba; 1 
trator Massey Ferguson 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N° 001/2012

A Comissão instaurada para apuração de fatos em 
processo administrativo disciplinar, nomeada pelo Pre-
feito Municipal através da portaria n° 117/GP/2010; 

CONVOCA

ADILSON MARIANO, motorista de viaturas 
pesadas da Secretaria Municipal de Educação Cul-
tura e Esporte, para comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura ou Secretaria de 
Educação Cultura e Esportes, buscando resolução de 
assuntos de seu interesse. 

Estipula-se o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação deste edital, para apresentação, sob pena de 
demissão, caracterizada por abandono de cargo, Art. 
174, II, §2º da Lei 689/2008.

Nova Brasilândia D’Oeste/RO, 25 de Janeiro de 
2012

_______________________________
          Elias Ferreira da Silva                               

_______________________________ 
Nivair José Benati

______________________________
Gabriel Feltz

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILÂNDIA D’OESTE

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, ANTONIO ALCIDES DA SILVA, INSCRI-
TO NO CPF: 325.383.242-20, VENHO POR MEIO 
DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO 
DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA A 
ATIVIDADE DE PISCICULTURA LOCALIZADO 
NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  T 
- 02  LOTE 18 GLEBA 06 , ZONA RURAL.PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 

DE AQUICULTURA

EU, ODENIR FERREIRA DA SILVA, INS-
CRITO NO CPF: 190.796.802-49, VENHO POR 
MEIO DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM 
O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO 
, PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA 
LOCALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ 
- RO NA LINHA  A2 LOTE 24 GLEBA 24 , 
ZONA RURAL.

EXTRATO DE CONTRATO

  PROCESSO ADMINISTRATIVO 1612/
PMCM/2011

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 16/
CPLM/PMCM/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO

CONTRATADA: PRE – MOLDADOS POLITA 
LTDA – ME.

N.º DO CONTRATO: 122/PMCM/2011

OBJETO DO CONTRATO: Construção de 
uma Escola Municipal em placas de concreto tipo 
pré-moldado (salas de aula e sanitários), localizada 
na quadra 05, lote 01, Av. 16 de julho com Antonio 
Serafi m, município de Costa Marques.

VALOR: R$ 171.899,38 (Cento e setenta e um 
mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito 
centavos).

FONTE DE RECURSOS: Recurso Próprio FUN-
DEB 40%, Município de Costa Marques/RO. 

INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

             Costa Marques, 22 de dezembro de 2011.

Publique-se.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1228/

SEMUSA/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitações CPL conforme 
Portaria 001/2012, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de TOMADA 
DE PREÇO, do tipo de “Menor Preço Global”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e altera-
ções, e ainda por outras legislações pertinentes se 
assim for o caso. DOS RECURSOS: Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUSA.  DO OBJETO: 
Contratação de Empresa para Reforma e Ampliação 
do CAPS – Centro de Assistência Psicossocial, 
Município de Presidente Médici/RO. LOCAL E 
DATA DE ABERTURA: 17 de fevereiro de 2012, 
às 09h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n ° 1613-Centro-Presidente Médici/RO. O 
Edital, anexos e projeto podem ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 
na própria sala da CPLM, sala 15 até o 3º (terceiro) 
dia antes da data marcada para o recebimento e 
abertura da Documentação e Proposta de Preços, 
mediante pagamento de Guia de Recolhimento no 
valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), não reembol-
sáveis. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente 
de Licitação). 

Presidente Médici /RO, 31 de janeiro de 2012.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPL

Port. 001/2012

REPUBLICAÇÃO DE AVISO  DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1507/

SEMOSP/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitações CPL conforme 
Portaria 001/2012, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de TOMADA DE 
PREÇO, do tipo de “Menor Preço Global”, na forma 
do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, e ainda 
por outras legislações pertinentes se assim for o caso. 
DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SEMOSP.  DO OBJETO: Con-
tratação de Empresa para Construção de Capela Mor-
tuária, Município de Presidente Médici/RO. LOCAL 
E DATA DE ABERTURA: 17 de fevereiro de 2012, 
às 10h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n ° 1613-Centro-Presidente Médici/RO. O 
Edital, anexos e projeto podem ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 
na própria sala da CPLM, sala 15 até o 3º (terceiro) dia 
antes da data marcada para o recebimento e abertura 
da Documentação e Proposta de Preços, mediante 
pagamento de Guia de Recolhimento no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais), não reembolsáveis. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas de segunda à sexta 
feira no horário das 07h30min às 13h30min, na sala 
da CPLM (Comissão Permanente de Licitação). 

Presidente Médici /RO, 31 de Janeiro de 2012.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPL

Port. 001/2012

REPUBLICAÇÃO DE AVISO  DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1553/

SEMEC/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitações CPL conforme 
Portaria 001/2012, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de TOMADA DE 
PREÇO, do tipo de “Menor Preço Global”, na 
forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, e 
ainda por outras legislações pertinentes se assim for 
o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura - SEMEC.  DO OBJETO: 
Contratação de Empresa para Construção da Escola 
de Ensino Fundamental de Rio São Francisco, Mu-
nicípio de Presidente Médici/RO. LOCAL E DATA 
DE ABERTURA: 17 de fevereiro de 2012, às 
11h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n ° 1613-Centro-Presidente Médici/RO. O 
Edital, anexos e projeto podem ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 
na própria sala da CPLM, sala 15 até o 3º (terceiro) dia 
antes da data marcada para o recebimento e abertura 
da Documentação e Proposta de Preços, mediante 
pagamento de Guia de Recolhimento no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais), não reembolsáveis. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas de segunda à sexta 
feira no horário das 07h30min às 13h30min, na sala 
da CPLM (Comissão Permanente de Licitação). 

Presidente Médici /RO, 31 de Janeiro de 2012.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPL

Port. 001/2012

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1558/

SEMOSP/2011

O Município de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitações CPL conforme 
Portaria 001/2012, torna público, para o conheci-
mento dos interessados, que se encontra instaurada 
LICITAÇÃO sob a modalidade de TOMADA DE 
PREÇO, do tipo de “Menor Preço Global”, na 
forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, e 
ainda por outras legislações pertinentes se assim for 
o caso. DOS RECURSOS: Convênio GERO/2011, 
e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos - SEMOSP.  DO OBJETO: Contratação de 
Empresa para Pavimentação em Blocos Sextavados 
de Concreto, Município de Presidente Médici/RO. 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: 17 de feve-
reiro de 2012, às 12h00min, na sala de reunião da 
CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na 
Avenida São João Batista, n ° 1613-Centro-Presidente 
Médici/RO. O Edital, anexos e projeto podem ser 
adquiridos através do site www.presidentemedici.
ro.gov.br/licitacoes ou na própria sala da CPLM, 
sala 15 até o 3º (terceiro) dia antes da data marcada 
para o recebimento e abertura da Documentação e 
Proposta de Preços, mediante pagamento de Guia de 
Recolhimento no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não reembolsáveis. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas de segunda à sexta feira no horário das 
07h30min às 13h30min, na sala da CPLM (Comissão 
Permanente de Licitação). 

Presidente Médici /RO, 31 de janeiro de 2012.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPL

Port. 001/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2012
PROCESSO Nº 20/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio de seu Pregoeiro, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar, na 
forma da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 
889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006. 
Pregão Presencial nº 18/2012, tipo menor preço por 
item, tem por objeto à Contratação de empresa de 
prestação de serviços de cópias e reprodução de 
documentos em preto e branco, visando atender as 
necessidades da secretaria e escolas da rede municipal 
de ensino do Município de Costa Marques, solicitado 
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer. A abertura dos envelopes e início 
da Sessão Pública será às 10 horas (horário local) 
do dia 10/02/2012, na sala de Licitações no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO – Av. 
Chianca, 1381 - Centro. A cópia do Edital do Pregão 
e seus anexos, estará disponível aos interessados no 
e-mail cplm_cm@hotmail.com e na Sala da Comis-
são de Permanente de Licitação desta Prefeitura em 
dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30, fone (69) 
3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 25 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

292, ano 2005; 1 trator 
Massey Ferguson 290, 
ano 1988; entre outros. 
Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e consideran-
do o parecer favorável, HOMOLOGA o procedimen-
to licitatório constante do Processo Administrativo 
nº 1612/SEMECEL/2011, que originou a Tomada de 
Preços nº 16/CPLM/2011, conforme preceitua a Lei 
Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis Federais nº 
8.883/94 e 9.648/98, que tem por objeto a Construção 
de uma Escola Municipal em placas de concreto 
tipo-pré-moldado (salas de aula e sanitários), lo-
calizado na quadra 05, Lote 01 Av. 16 de julho com 
Antonio Serafi m, neste Município de Costa Marques 
tudo conforme Especifi cações Técnicas e demais 
anexos do edital da tomada supracitada, solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município 
de Costa Marques – RO, e ADJUDICA o referido 
objeto à empresa: CACOAL PRÉ - MOLDADOS 
LTDA - ME, no valor de R$ 171.899,38 (Cento e 
setenta e um mil, e oitocentos e noventa e nove reais 
e trinta e oito setecentos).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elabo-
ração do contrato nos termos da minuta constante 
neste processo.

Costa Marques-RO, 05 de dezembro de 2011.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

 PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
DE AQUICULTURA

EU, ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, INS-
CRITO NO CPF: 643.764.786-87, VENHO POR 
MEIO DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM O 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO , PARA 
A ATIVIDADE DE PISCICULTURA LOCALIZADO 
NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  C5 
LOTE 21 GLEBA 11 , ZONA RURAL.

e balaustres. Mas aceita 
proposta ou troca em 
gado, caminhão ou carro. 
Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

C ó d _ F Z _ 0 0 1 _ 11 _
JIP_RO –  Vende - se 
fazenda com 9.000 alq. 
dos quais,  2.560 alq. 
são de pastagens., e mais 
de 6.000 alq. intocáveis 
e com madeira nativa. 
4.000 alq. em Escritura 
Pública e 5.000 alq. m 
processo de usucapião 
com a Posse Mansa des-
de 1.985. A 230 km de Ji-
Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno porte, 



SÍTIO

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições de pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta com eternit. casa 
de madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de L, 
coberta com telha de barro 
e piso queimado, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
sanitário piso queimado. 
Água de poço, e energia 
própria.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio locali-
zado a mais ou menos 25 
Km de Cacoal, com 5.5 
alq. Sendo 1 de reserva, 3 
de café e 1,5 com uma casa 
e vários pontos bons para 
outros cultivos, represa e 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho do Oeste , com 
2 divisões todas cercadas 
e com água. 1 remanga 
de 30x30, curral coberto, 
casa de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no quintal 

POLÍCIA
Ji-Paraná, quarta-feira , 1º de fevereiro de 2012 - Correio PopularModo de vida correto é viver bem o dia-a-dia. 7

A Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guaporé – RO, através de seu PREGOEIRO, 
designada pela portaria nº 728/CPL/2011, torna 
público para conhecimento dos interessados que 
realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 
17 de junho de 2002, aplicando-se subsidiaria-
mente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores e Decreto Municipal nº 
2613/PMSMG/2009, que se encontra autorizado 
através do processo nº 143/SEMSAU 2012, a re-
alização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 013/2012, Com Registro 
de Preços, tendo a fi nalidade: Aquisição de 
Carga de Gás de Cozinha, para Atender as 
Necessidades do Centro de Saúde Irmã Ilza 
Elias, Posto de Saúde Diferenciado José Dias 
da Silva e Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor Estimado R$ - 16.215,00 (Dezesseis Mil, 
Duzentos e Quinze Reais), conforme especifi -
cações constantes no Edital, Data de Abertura: 
13/02/2012 as 10h00min horas, no endereço 
AVENIDA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guaporé. O ato 
convocatório e todos os elementos integrantes 
encontram-se disponível para consulta, na sala 
da CPL. E sua aquisição poderá ser feita de se-
gunda a sexta feira das 07h00min as 13h00min 
ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.
com, mediante requerimento. Maiores in-
formações serão prestado na sala da CPL em 
horário de expediente ou pelos telefones 069-
3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 31 de Janeiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

O Município de São Miguel do Guaporé, 
Ro, através do Pregoeiro nomeado pela Por-
taria Municipal nº 728/2011, torna público 
que realizará Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 015/2012, tipo Menor Preço por 
Item, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 2613/
PMSG/2009 e, aplicando-se subsidiariamente 
a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 
123/2006, Objeto: Aquisição de Estantes, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde na Organização de Medicamentos e 
Materiais Hospitalares no Almoxarifado da Saú-
de e Organizar Documentos no SAME, Processo 
Administrativo nº 127/2012– Data para cadastro 
e entrega de proposta 06/02/2012 das 08:00 hs 
até às 10:25h do dia 15/02/2012. Abertura de 
propostas 15/02/2012 das 10:30 até às 10:55 e 
inicio da sessão pública: dia 15/02/2012, com 
início às 11:00 horas, horário de Brasília – DF, 
local www.bll.org.br “acesso identifi cado no 
link - licitações”. Informações Complemen-
tares: Valor Estimado R$ - 33.120,00 (Trinta 
e Três Mil, Cento e Vinte Reais), O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados 
no site supracitado e ou na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guaporé, RO, Av. São Paulo nº 1490, centro, 
de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, 
para maiores informações através do telefone 
(69) 3642-2200/2352 

São Miguel do Guaporé,RO,31 de Janeiro de 2012

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

Portaria. Nº728/2011   

de telefone, rede de esgoto, 
rede de energia 110 e 220 
Wats, rua asfaltada, água 
tratada, terreno gramado e 
com passarela para carros 
até a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

edícula, área de lazer e la-
vanderia. Os três banheiros 
todos na cerâmica. Casa 
com piso de cerâmica e for-
rada com forro de madeira. 
construída em 2 terrenos 
murados de 10 X 50. rede 

e pomar com grande varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o sitio, 
sendo 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telhinha de barro, 
cercada. Aceita proposta. 
Interessados entrar em con-
tato com o Vicente no: vi-
centecorretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria coberta de telha 
de barro na Avenida José de 
Alencar, área nobre de Al-
vorada D’Oeste. 3 quartos, 
2 suítes, 3 salas, cozinha, 

Sejus se reúne com Comissão 

da Presidência da República
quais a água é armazenada e servida 
aos pavilhões, cabendo ressaltar que as 
garrafas serão esterilizadas a cada 15 
dias e a cada três meses serão trocadas 
para evitar o risco de contaminação.

NOVAS OBRAS - Foi apresentado 
à comissão o andamento das diversas 
frentes de trabalho e as obras que estão 
sendo executadas em diversos muni-
cípios do Estado, as quais propiciarão 
uma redução signifi cativa do défi cit de 
vagas do Sistema Penitenciário. Ações 
de retomada de obras que estavam 
paralisadas, como a do Presídio Femi-
nino de Porto Velho e que atualmente 
está em franco andamento e outras que 
estão com sua execução antecipadas, 
como a Penitenciária de 112 vagas de 
Porto Velho e a Cadeia Pública de Vi-
lhena foram elogiadas pela comissão. 
A retomada das obras da Penitenciária 
de 470 vagas de Porto Velho, que 
está paralisada por problemas com a 
empreiteira contratada, foi cobrada 
ao secretário, que se comprometeu 
em realizar reuniões com os órgãos 
fi scalizadores para que soluções sejam 
encontradas.

Foram apresentadas à comissão 
ações de elaboração de um plano 
contínuo de dedetização, desratização 
e limpeza em todas as unidades pri-
sionais.

Ficou estabelecido na reunião o 
encaminhamento à Defensoria Públi-
ca do Estado, por parte da Sejus e do 
CDDPH, de uma proposta de convênio 
para convocação dos estagiários da 
área jurídica aprovados pela Secre-
taria de Justiça em processo seletivo 
realizado no fi nal de 2011, para suprir 
a necessidade da população carcerária 
no que diz respeito aos atendimentos 
jurídicos sobre processos individuais.

Na próxima segunda-feira (6), um 
grupo de agentes penitenciários fede-
rais será encaminhado pelo Departa-
mento Penitenciário Nacional (Depen) 
para ministrar um curso intensivo 
pelo período aproximado de 10 dias, 
no sentido de capacitar os agentes 
penitenciários estaduais, diretores das 
unidades de Porto Velho e gerentes 
regionais sobre procedimentos admi-
nistrativos adotados em penitenciárias 
federais, bem como, manuseio correto 
de armamentos, gerenciamento de cri-
se, entre outros.

“O que esperamos agora é trabalhar 
em cooperação com as demais institui-
ções envolvidas no plano de melhorias 
do sistema prisional do Estado, com a 
fi nalidade precípua de cumprir as metas 
pactuadas com a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, conforme de-
terminado pelo governador Confúcio 
Moura”, enfatizou o secretário Fernan-
do Oliveira.

(Da Redação) Depois de uma prévia 
reunião no gabinete da Secretaria de 
Estado de Justiça de Rondônia, às 10 
horas da última segunda-feira (30), o 
secretário de Justiça, Fernando Oli-
veira, esteve reunido às 14 horas do 
mesmo dia na Casa de Detenção José 
Mário Alves da Silva, o “Urso Bran-
co”, com a Comissão do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), composta por membros do 
Departamento Penitenciário Nacional, 
do Ministério das Relações Exteriores, 
além de representantes dos Ministérios 
Públicos Estadual e Federal e demais 
órgãos e entidades envolvidas com o 
sistema prisional.

A reunião, que a partir dessa data 
passará a acontecer semestralmente, é 
realizada para a prestação de contas do 
Estado para com a comissão e órgãos 
fi scalizadores sobre o cumprimento de 
ações pré-determinadas no pacto efetu-
ado em Bogotá, na Colômbia, em 2011, 
dando condições ao Brasil para sair do 
banco dos réus da Corte Internacional, 
devido à rebelião ocorrida na Casa de 
Detenção José Mário Alves da Silva, 
no ano de 2002. São cobradas ações 
como a criação de vagas no sistema, 
melhorias nas unidades prisionais, 
segurança, e ampliação do trabalho de 
ressocialização, capacitação e reinser-
ção social de apenados.

A principal preocupação do siste-
ma penitenciário estadual, a unidade 
popularmente conhecida como Urso 
Branco, já está recebendo atenção 
especial para o cumprimento do que 
fora pactuado. Melhorias nas partes 
hidráulica e elétrica, além de limpeza e 
pintura já foram providenciadas. A falta 
de água, que outrora se tornara um dos 
principais problemas na penitenciária, 
já foi solucionada com a manutenção 
dos poços artesianos, que proporcionou 
o aumento da vazão.

Fernando Oliveira apresentou re-
sultados com relação à alimentação 
distribuída nas unidades, o que por 
muitas vezes foi criticado anterior-
mente não só pelos reeducandos, mas 
pela CDDPH. Novos critérios foram 
defi nidos para a contratação das em-
presas fornecedoras, visando melhorar 
a qualidade da alimentação, com o 
acompanhamento de nutricionistas do 
Estado para vistoriar os locais onde os 
alimentos são preparados, o acondicio-
namento e a distribuição.

Oliveira, juntamente com a equipe 
de trabalho da Sejus, buscou a solução 
por meio de parcerias com o Conselho 
da Comunidade, que doou bebedouros 
que permitem a distribuição de água 
fi ltrada e gelada aos reeducandos, e 
ainda, com uma fábrica de refrigeran-
tes de Porto Velho que continuamente 
doará as garrafas pet esterilizadas, nas 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012
PROCESSO Nº 132/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio de seu Pregoeiro, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar, na 
forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
889/GAB/2011, Pregão Presencial nº 09/2012, tipo 
menor preço por item, tem por objeto à Aquisição 
de materiais permanentes e de consumo, visando 
dar maior suporte no atendimento do Programa 
Bolsa Família, como Saúde, Pesagem e Educação na 
Freqüência Escolar, do Município de Costa Marques, 
solicitado pela Secretaria Municipal de Ação Social 
e Cidadania. A abertura dos envelopes e início da 
Sessão Pública será às 08:00 horas (horário local) 
do dia 13/02/2012, na sala de Licitações no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO – Av. 
Chianca, 1381 - Centro. A cópia do Edital do Pregão 
e seus anexos, estará disponível aos interessados no 
e-mail cplm_cm@hotmail.com e na Sala da Comis-
são de Permanente de Licitação desta Prefeitura em 
dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30, fone (69) 
3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 24 de janeiro de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro
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