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A vida não foi feita para o homem perder.

Rondônia, quarta-feira, 18 de abril de 2018 - Correio Popular
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 011/CPL/2017
(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)
Processo Administrativo nº GI471/2017
Pregão Eletrônico nº 102/CPL/2017
Registro de Preço nº 011/CPL/2017
Edital nº 113/CPL/2017
Validade: 10 de Abril de 2018 - Prorrogado para mais 06
(Seis meses)
O MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av.
Afonso Pena, 2280, Centro, CEP: 76.928-000 nesta cidade,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n° 84.722.933/0001-82,
neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. Antonio
Zotesso, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade
com o resultado do Pregão Eletrônico N° 113/CPL/2017, devidamente homologado, nos autos do Processo Administrativo n°
GI 471/2017, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem
como da lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, REGISTRAR OS
PREÇOS, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento. OBJETO: COMBUSTÍVEL
(gasolina comum, e óleo diesel S 10). PRAZO DE VALIDADE
DE SEIS MESES. EMPRESA DETENTORA: AUTO POSTO
TEIXEIRÓPOLIS LTDA - EPP, LOTE 01 - R$: 4,37, LOTE
02 - R$: 3,65. A existência de preços registrados não obriga
o Município de Teixeirópolis de contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições. Maiores informações
poderão ser obtidas na sala de licitação, na sede da Prefeitura
Municipal de Teixeirópolis, situada a Avenida Afonso Pena nº
2280Centro ou pelo Telefone (069)3465-1112 de Segunda a
Sexta-Feira das 07:00 as 13:00 horas. A integra da Ata nº 004/
CPL/2015, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal
de Teixeirópolis http://teixeiropolis.ro.gov.br/.
Teixeirópolis – RO, 10 de Abril de 2018.
Jean Vieira de Araujo
SECRETARIO MUNICIPAL DA SEMLIC
PORTARIA 001/GAB/2017 DE 03/01/2017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DO VALE DO PARAÍSO

Alvorada D’Oeste/RO, 17 de abril de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/CPL/2018
Participação exclusiva para MEI, ME e EPP.
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 pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro Gomes, através do Decreto 4.948
de 08 de maio de 2017, nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio que
torna público e a quem possa interessar que, se encontra instaurada
a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, Decreto
Federal nº 5.450/05, que regulamentam o Art. 37, Inciso XXI da
Constituição Federal de 1988 e Decreto municipal nº 1.646/05,
4.330/15 e 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, e ainda pelo Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no referente edital.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/CPL/2018
PROCESSO Nº 1-370/SEMECE/2018
OBJETO: aquisição de material permanente tipo: KIT’S PLAYGROUND, para atender a necessidade da Escola Municipal CEI
(Centro Educacional Pequeno Paraíso), situada na Rua 13 de
Fevereiro, bairro: setor 04, no por meio da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo-SEMECE, de acordo
projeto e valores, especificações, quantitativos, locais de entrega e demais condições relacionadas e aprovadas no Termo de
Referência.
VALOR MÁXIMO A SER LICITADO R$ 53.100,02 (cinquenta
e três mil e cem reais e dois centavos).
JULGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO POR
ITEM.
LOCAL:www.licitanet.com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Havendo a necessidade, poderá o pregoeiro prorrogar qualquer
prazo, motivadamente;
CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA
Recebimento das propostas
Abertura das propostas

Das 07:00 hs do dia
Das 08:00 hs do dia

18/04/2018
04/05/2018

Inicio da sessão pública

Às 10:00 hs do dias 04/05/2018

Até às 07:50 hs do dia
Até às 09:50 hs do dia
Obs.: Horário de
Brasília

04/05/2018
04/05/2018

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, 17 de abril de 2.018.
Karque Alexandre Tureta
Pregoeiro Interino
Dec. nº 4.948 de 08/05/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/CPL/2018
PROCESSO Nº 318/SEMAD/2018
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 131/GAB/2017, torna público que
realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI, fica
estabelecido a preferência na contratação de empresas localizadas
no município de ALVORADA DO OESTE, até o limite de 10%
acima do melhor preço válido, caso não houver ME/EPP/MEI
no município o beneficio se estenderá aos municípios que fazem
parte da MICROREGIÃO (Presidente Médici, Nova Brasilândia D’Oeste, Urupá, Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé),
conforme a (Lei Municipal 878/2017 Art. 1º) tipo Menor Preço,
que será julgado pelo menor preço por item, nos termos da lei
nº 10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto federal 7.892/13,
decreto estadual 18.340/13, decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de
07 de agosto de 2014 e no que couber Decreto 8.538/2015, para
atender a Secretaria Municipal de Administração. DO OBJETO:
Contratação de empresa, através do sistema de registro de preços
para futuro e eventual aquisição de gêneros de alimentação (pães
franceses, pães de queijos, bolos confeitados e recheados), por
um período de 12 (doze) meses, pois irá atender as necessidades
das Secretarias Administrativas da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, valor estimado: R$ 74.220,50 (setenta e
quatro mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), conforme
especificações e condições complementares descritas nos Anexos
deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 30/04/18 às 09:55 hs.
Abertura das propostas: 30/04/18 às 10:00 hs.
Inicio do pregão: 30/04/18 às 10:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 318/SEMAD/2018.
Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através do telefone
nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.

CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/CPL/2018
PROCESSO Nº 284/SEMAD/2018
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 131/GAB/2017, torna público que
realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI, fica
estabelecido a preferência na contratação de empresas localizadas
no município de ALVORADA DO OESTE, até o limite de 10%
acima do melhor preço válido, caso não houver ME/EPP/MEI
no município o beneficio se estenderá aos municípios que fazem
parte da MICROREGIÃO (Presidente Médici, Nova Brasilândia D’Oeste, Urupá, Ji-Paraná e São Miguel do Guaporé),
conforme a (Lei Municipal 878/2017 Art. 1º) tipo Menor Preço,
que será julgado pelo menor preço por item, nos termos da lei
nº 10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto federal 7.892/13,
decreto estadual 18.340/13, decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147 de
07 de agosto de 2014 e no que couber Decreto 8.538/2015, para
atender a Secretaria Municipal de Administração. DO OBJETO:
Contratação de empresa, através do sistema de registro de preços
para futuro e eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo GLP (botijões de 13 kg e 45 kg) e água mineral em garrafão de
20 litros, por um período de 12 (doze) meses, pois irá atender as
necessidades das Secretarias, Autarquias e Fundos Municipais da
Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, valor estimado:
R$ 114.442,67 (cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais e sessenta e sete centavos), conforme especificações
e condições complementares descritas nos Anexos deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 30/04/18 às 10:55 hs.
Abertura das propostas: 30/04/18 às 11:00 hs.
Inicio do pregão: 30/04/18 às 11:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 284/SEMAD/2018.
Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através do telefone
nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.
Alvorada D’Oeste/RO, 17 de abril de 2018.
CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DO VALE DO PARAÍSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, juntamente com a Divisão de Recursos Humanos - DRH da Prefeitura
de Vale do Paraíso - RO, tendo em vista os resultados divulgados
no 2º Processo Seletivo Simplificado disposto no Edital nº01 de
01 de Fevereiro de 2018, do Município de Vale do Paraíso-RO,
convoca os candidatos abaixo discriminados, para que no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, compareçam
a Divisão de Recursos Humanos – DRH, na sede da Prefeitura
Municipal das 07h00min às 13h00min horas, munidos dos documentos pessoais e de habilitação ao cargo a que se escreveu para
tomarem posse, sob pena de declarar deserta a ascensão.
NOME

CARGO

LOCAL

CLASSIFICAÇÃO

MARIA APARECIDA
GONÇALVES GOUVEIA

PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

ESCOLA PROF. IVONETE
VENANCIO

2º LUGAR

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE:
Comprovante de Idade mínima de 18 anos na data da posse;
Ser brasileiro ou estrangeiro, nos termos da Constituição Federal/88 art.12 e 37);
01 (uma) Xerox Carteira de Identidade;
01 (uma) Xerox Cadastro de Pessoa Física-CPF;
Título de Eleitor + comprovante que votou na ultima eleição;
Comprovante de Residência;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Uma (1) foto 3x4 recente;
Cartão de Inscrição no PIS-PASEP;
Certificado de Reservista ou Certificado de dispensa de Incorporação (sexo masculino);
Certificado de Nascimento ou Certidão Casamento;
Fotocopia nítida (e original) dos documentos comprobatórios
do nível de escolaridade, através de histórico escolar, diploma
ou certificado de Conclusão do Ensino Médio, Diploma de Graduação, conforme exigência do cargo ao qual concorre,sendo o
Ensino Superior devidamente registrado pelo MEC;
Carteira Nacional de Habilitação, conforme a exigência do
edital, de acordo com o cargo de motorista para o qual concorreu;
Carteira de Registro Profissional (Conselho de Classe);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, acompanhados de carteira de vacinação e comprovante de freqüência
à escola, devidamente atualizada;
Atestado de Aptidão física e mental, emitida por junta médica
oficial;
Declarações de bens com respectivos valores;
Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego
ou função pública.
Declaração de disponibilidade para cumprimento de carga
horária integral estabelecida;
Certidão de Ação Civil
Certidão de Ação Criminal Estadual (fórum) e Federal (Polícia
Federal)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
CND-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA. OBS: OS DOCUMENTOS EM XEROX DEVERÃO
ESTAR TODOS AUTENTICADOS E CARTÓRIO.
Vale do Paraíso - RO, 09 de Abril de 2018.
Silvia Wronski
Chefe de Divisão de Recursos Humanos - DRH
Port. Nº 5139 de 07/08/2017
ANEXO I
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins previstos em lei que dispõe sobre
acumulação de cargos e empregos públicos.
I – PODER
Nome:
Cargo/Emprego:
Lotação:
Acumula outro Cargo/Emprego ou possui algum vinculo no Serviço Público Federal, Estadual, Municipal ou Autárquico? SIM
( )
NÃO ( )
II – ÓRGÃO DE ACUMULAÇÃO
Órgão:
Cargo/Emprego:
Regime Jurídico:
Jornada de Trabalho:
Com ônus? SIM ( )		
NÃO ( )
Local:
Data.
______________________________________________
Assinatura
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS
Aos ----- dias do mês de ----- de 2018, tendo em vista a contratação
para exercer o cargo de ------, -- hs.
Declaro bens e direitos de Posse:
DESCRIÇÃO
------------

AQUISIÇÃO
--------------

VALOR
----------------

OU
Nada a Declarar
Fico ciente de que será observado o sigilo quanto ao teor desta Declaração o qual somente será levado a Conhecimento Público após
devidamente autorizado e nos casos legalmente previstos em Lei.
Local,			Data.
Atenciosamente,
____________________________________________
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Modo de vida correto é viver bem o dia-a-dia.
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DO VALE DO PARAÍSO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 04/CPL/2018
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO/RO, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pelo
Decreto Municipal nº: 4.949 de 08 maio de 2017, torna público
para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada
LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº:
04/CPL/2018 regime de execução indireta, empreitada por Preço
Global, tipo menor preço, que se regerá pelas disposições da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, (Institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública), Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar nº 147/2014
(que altera a Lei Complementar 123/2006), e Decreto Municipal
5.144/17, com sessão de abertura marcada para o dia 09/05/2018
as 10:00 hs, prazo final para o recebimento dos envelopes e início
da sessão, na sala da CPL, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO/RO, sito à Av. Paraíso, 2601,
Setor 01, CEP: 76.923-000.Tendo por finalidade a qualificação de
empresas e seleção de propostas mais vantajosa visando atingir
o objeto descrito no Projeto Básico, parte integrante deste Edital,
em conformidade com as peças que o compõem, para atender a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.
TOMADA DE PREÇO Nº 04/CPL/2018 – PROCESSO Nº
1-333/SEMOSP/2018
TIPO: Menor Preço
REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada por Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para realização da obra
construção da cobertura da quadra esportiva do Distrito de Santa
Rosa, conforme Projeto básico, Plano de Trabalho, Orçamento
descritivo, projeto, Planilhas orçamentárias, cronograma fisco
financeiro, memória de calculo e composição dos custos anexos.
VALOR ORÇADO: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais),
ABERTURA DA SESSÃO: 09/05/2018 às 10:00 hs (dez horas)
Hora local.
Informações Complementares: O Edital resumido encontrar-se-á disposição dos interessados no site http://transparencia.
valedoparaiso.ro.gov.br, porém o edital completo com seus anexos deverá 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, mediante a entrega de pen drive para upload dos arquivos ou
solicitado através do e-mail: cpl.net@outlook.com. Para maiores
informações através do telefone (69) 3464-1462 ou 3464-1005
Vale do Paraíso – RO, 17 de abril de 2018.
Karque Alexandre Tureta
Presidente CPL
Decreto nº 4.949 de 08/05/2017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/CPL/2018
PROCESSO Nº 183/SEMFAZ/2018
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, por seu
Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 131/GAB/2017, torna
público que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, que será julgado pelo menor
preço por ITEM, nos termos da lei nº 10520/02 decreto federal
5.450/05, decreto federal 7.892/13, decreto estadual 18.340/13,
decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei
nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 e
no que couber Decreto 8.538/2015, para atender a Secretaria
Municipal de Fazenda. DO OBJETO: Contratação de empresa,
através do sistema de registro de preços, para futuro e eventual
fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel
comum e óleo diesel S-10), por um período de 12 (doze) meses,
para abastecimento das máquinas, motocicletas, motores e veículos oficiais e demais veículos que venham a compor a frota
municipal sejam por aquisição ou incorporação ao município
de alvorada do oeste. O presente objeto em demanda se faz
necessária para o cumprimento das atividades finalísticas e administrativas de cada secretaria municipal, valor estimado: R$
1.504.200,00 (hum milhão, quinhentos e quatro mil e duzentos
reais), conforme especificações e condições complementares
descritas nos Anexos deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 30/04/18 às 08:55 hs.
Abertura das propostas:30/04/18 às 09:00 hs.
Inicio do pregão:30/04/18 às 09:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 183/SEMFAZ/2018.
Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e
Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a
Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através
do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo
e seus anexos.
Alvorada D’Oeste/RO, 17 de abril de 2018.
CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

Rondônia, quarta-feira, 18 de abril de 2018 - Correio Popular
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Teixeirópolis/RO, ANTONIO ZOTESSO, no uso de suas atribuições legais, torna público através
do Termo de Adjudicação/Homologação o resultado de Adesão
“CARONA” a Ata de Registro de Preços n° 001/2018, Processo
Administrativo de n° 23034.002238/2016-53, resultante do Pregão
na forma Eletrônica n° 10/2017/FNDE/MEC, pertencente ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
cujo objeto é Registro de Preços para a eventual aquisição de
mobiliários escolares constituídos de conjunto aluno, mesa
acessível e conjunto professor, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – Semect,
Processo Administrativo GI – 278/2018, para atender com êxito os
alunos da rede municipal de educação, onde as despesas correrão
por conta da Funcional Programática 02.04.0012.361.0010.2035,
Elemento de Despesas 4.4.90.52, Ficha 74, Operacionalização
das Atividades do Ensino Fundamental, em favor da empresa
MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA, no valor de R$ 10.720,15 (Dez mil
setecentos e vinte reais e quinze centavos).
Publique-se o presente.
Teixeirópolis – RO, 16 de Abril de 2018.
ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURO PRETO DO OESTE
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. DANIEL COMBONI Nº 1156, BAIRRO JARDIM TROPICAL CEP 76920-000
Tel. (69) 3461-2416 (69) 3461-4795 – 99976-8456
CNP 04.380.507/0001-79
AVISO DE DIVULGAÇÃO DA LISTA DE NOMES QUE
COMPORÁ A SUBCOMISSÃO TÉCNICA
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 003/CPL/2018.
A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE (RO)
torna público, para conhecimento dos interessados e quem possa
interessar que atendendo ao que preceitua a Lei 12.232/2010, que
rege a LICITAÇÃO, instaurada sob a modalidade de Tomada de
Preços nº 003/CPL/2018, do tipo “melhor técnica”, na forma
de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
global, que atendendo ao Edital de Chamamento Público nº 001/
CPL/2018, publicado na imprensa oficial da Estância Turística de
Ouro Preto do Oeste – RO, que estabeleceu o prazo de até o dia
16 de abril de 2018, para a inscrição de profissionais formados
em comunicação, publicidade ou marketing para compor a subcomissão para julgamento de propostas técnicas e seus eventuais
recursos apresentados na licitação tendo como objeto a contratação
de agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, no âmbito da Administração direta e indireta, compareceram
voluntariamente os seguintes profissionais:
ANTONIO ALEXANDRE ARAÚJO – DRT 699 MTb;
EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS – DRT 328 MTb;
FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA – DRT 655 MTb;
JOSIAS BRITO DA SILVA – DRT 0214 MTb
MARCO AUGUSTO BERNARDI (FORMADO NA ÁREA
DE COMUNICAÇÃO)
RONDON FERREIRA REZENDE – DRT 1103 MTb;
RONI VON TOSTA DOS SANTOS - DRT 1222;
WELLINGTON GOMES – DRT 1218;
E se inscreveram para participarem do sorteio destinado a formação da Subcomissão Técnica.
De acordo com o § 3º do Art. 10 da Lei 12.232/2010, a escolha
dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio, em
sessão pública, entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo,
o dobro do número de integrantes da subcomissão técnica e será
composta por, pelo menos, 1/3 (um terço) de profissionais que
não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto
ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação,
sendo que “Para fins do cumprimento do disposto nesta Lei, até
48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao
sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante
da relação a que se referem as §§ 2º, 3º e 4º do artigo supracitado,
mediante fundamentos jurídicos plausíveis”.
A Sessão Pública para o sorteio ocorrerá no dia 30 DE ABRIL
2018, às 10h00min, na sala da CPL, no prédio da PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE (RO).
A relação dos nomes dos profissionais sorteados para compor a
subcomissão técnica, será publicada, oportunamente, através dos
meios de divulgações oficiais, utilizados pela PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE (RO).
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada
pelos interessados no endereço eletrônico http://www.ouropretodooeste.ro.gov.br. Ou também poderá ser retirado diretamente
do Setor de Licitações, no endereço acima mencionado, no horário
de 07h30 a 13h30 de segunda feira à sexta feira.
Maiores informações e pedidos de esclarecimentos sobre o
certame serão prestados pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, no Setor de Licitações, na Av. Daniel Comboni nº
1156, Bairro Jardim Tropical, Estância Turística Ouro Preto do
Oeste/RO.
Ouro Preto do Oeste – RO, 17 de abril de 2018.
Eliabe Leone de Souza
Presidente/CPL - DEC/10.866/GP/2017
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OUTORGA DE ÁGUA
Eu EDMAR BALEM, residente na BR 429 km 4,5, zona rural
do município de São Miguel do Guaporé – RO, Lote 06 Remanescente, Gleba 10, Setor São Miguel. CPF: 879.255.322-20,
torna público que irei protocolar junto ao COREH/SEDAM o
pedido de LIBERAÇÃO DE OUTORGA, para a atividade de
IRRIGAÇÃO DE LAVOURA DE CAFÉ.
OUTORGA DE ÁGUA
Eu ADILSON BALEM, residente na BR 429 km 4,5, zona rural
do município de São Miguel do Guaporé – RO, Lote 06 A, Gleba
10, Setor São Miguel. CPF: 575.299.732-15, torna público que
irei protocolar junto ao COREH/SEDAM o pedido de LIBERAÇÃO DE OUTORGA, para a atividade de IRRIGAÇÃO DE
LAVOURA DE CAFÉ.
PEDIDO DE OUTORGA DE AGUA
Eu Carlos Dias Lima Filho, inscrito no CPF: 930.622.652-72 e
RG 976960 SESDEC/RO, vem por meio desta tornar público que
REQUEREU junto a Secretária de Estado do Desenvolvimento
Ambiental/SEDAM no dia 16 de ABRIL de 2018, o Pedido da
Outorga de Agua na atividade de lavagem de veiculos automotores, localizado na Rua Daniel Comboni, nº 325, bairro Alvorada
no município de Ouro Preo do Oeste – RO.
COMUNICADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Eu Carlos Dias Lima Filho, inscrito no CPF: 930.622.652-72 e
RG 976960 SESDEC/RO, vem por meio desta tornar público que
REQUEREU junto a Secretária de Estado do Desenvolvimento
Ambiental/SEDAM no dia 16 de ABRIL de 2018, o Pedido da
Licença Previa, Licença de Instalação e Licença de Operação
na atividade de lavagem de veiculos automotores, localizado na
Rua Daniel Comboni, nº 325, bairro Alvorada no município de
Ouro Preo do Oeste – RO.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
PROCESSO Nº 243/SEMSAU/2018
A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por meio da
Comissão torna público, para conhecimento dos interessados,
que, a Pregão Eletrônico nº 03/2018, tipo menor preço, regime
de preço UNITÁRIO, que tem por objeto a Aquisição de 14
(quatorze) centrais de ar condicionado para melhorias na
climatização da Unidade Mista de Saúde, em atendimento ao
solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, no valor estimado
de R$ 31.545,92 (Trinta e um mil quinhentos e quarenta e cinco
reais e noventa e dois centavos) conforme descrito no Edital, de
acordo com o Convênio nº 230/PGE-2017, com abertura marcada
para o dia 20/04/2018, as 10 horas (horário de Brasília), fica
PRORROGADA, para o dia 25 de Abril de 2018, às 10 horas
(horário de Brasília), onde será feito o julgamento das propostas.
Costa Marques/RO, 16 de abril de 2018.
Altair Ortis
Pregoeiro
Dec. 473/GAB/2017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente Termo de Homologação, Eu, ANTÔNIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-181/2018, e principalmente a
licitação realizada através da Modalidade Pregão Eletrônico n.º
008/CPL/2018. Com o objetivo de AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
(MICRO-ÔNIBUS) PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTENSÃO RURAL PARA ATENDER AOS AGRICULTORES
FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO.
Vem HOMOLOGAR a favor da empresa:
EMPRESA: RONDONIA COMERCIO DE CAMINHOES
E MAQUINAS LTDA – EPP, vencedora do ITEM 001. Perfazendo um valor de R$ 311.000,00 (Trezentos e onze mil reais);
Publique-se o presente.
Teixeirópolis – RO, 16 de Abril de 2018.
ANTÕNIO ZOTESSO
Prefeito Municipal
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Taça Inverno define quartas de final
ESPORTE

Nada existe que possa prejudicar você.

Rondônia, quarta-feira, 18 de abril de 2018 - Correio Popular

Com os resultados
dos jogos de volta da
fase oitavas de final,
ocorridos no fim de semana, a comissão organizadora da Taça Inverno
Airton Gurgacz 2018
de futebol de campo, se
reuniu na segunda-feira
(16) para os sorteios dos
confrontos das quartas
de final.
No sábado (14), à tarde, com a vitória por 3 x
1 do Comercial/OPO em
cima do Nova União, e
também da classificação
de Urupá após empate
em 3 x 3 com o União do
Norte (5x4 para Urupá
nos pênaltis), os confrontos de volta das oitavas
de final foram completados na tarde de domingo
(15), com os mandantes
dos jogos fazendo o dever de casa.
Em Novo Horizonte,
com o estádio municipal
tendo recebido melhorias para a sequencia
do campeonato, se enfrentaram Grêmio Novo
Horizontino x Juventude
da 44/Alvorada do Oeste, num jogo disputado,
com as duas equipes
marcando forte e buscando o resultado.

Jogando em casa e
com a vantagem de ter
vencido o jogo de ida,
o Novo Horizontino
começou melhor, pressionando muito, mas
esbarrou na boa marcação do Juventude da 44
que, aos poucos, foi se
organizando em campo
e passando a pressionar
o adversário.
Com duas bolas na
trave e grandes defesas
do goleiro de Novo Horizonte, o jogo terminou
empatado em 0 x 0, resultado que garantiu a
permanência do Grêmio
Novo Horizontino no
campeonato. O Juventude reclamou bastante
de dois lances em que o
árbitro da partida deixou
de marcar penalidade
contra o time da casa,
mandando seguir o jogo.
Na cidade de São
Miguel do Guaporé, o
Flamenguinho/SMG recebeu o Itaú FC, num
jogo pegado, em que
os times precisavam da
vitória, uma vez que no
jogo ida haviam ficado
no empate em 1 x 1. Jogando em seus domínios
e com melhor aproveitamento nas jogadas de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ

Foto: Nolancenet

Com um empate sem gols, Grêmio Novo Horizontino se garante
nas quartas de final da Taça Inverno Airton Gurgacz
ataque, o Flamenguinho
de São Miguel venceu
por 2 x 0 e segue na briga
pelo título.
Jogando no campo no estádio Biancão,
Juventude de Cacoal e
Machadinho do Oeste se
enfrentaram em mais um
grande duelo dos fortes.
Depois de ter vencido o
jogo de ida por 2 x 0, o
time de Cacoal entrou
em campo tranquilo e
com boa atuação, soube cadenciar o ritmo,
marcando forte e aproveitando bem as subidas

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N.011/2018
A Prefeitura Municipal de São Francisco do
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na:
Av. Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil
Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão
Eletrônico, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar na forma do
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, tendo como objeto a: Aquisição
de equipamentos agrícolas, Solicitado pela
Secretaria Municipal de Agricultura.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo
Nº.421/2018
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 30/04/2018
AS 09:00
HORAS.
e) LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas
as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N.012/2018
A Prefeitura Municipal de São Francisco do
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na:
Av. Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil
Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão
Eletrônico, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar na forma do
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, tendo como objeto a: Aquisição
de veículos utilitário 0km, Solicitado pela
Secretaria Municipal de Agricultura.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo
Nº.421/2018
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 30/04/2018
AS 11:00
HORAS.
e) LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas
as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no
site www.licitanet.com.br

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no
site www.licitanet.com.br

São Francisco do Guaporé-RO, 17 de Abril
de 2018.
______________________
Evandro Bucioli
Pregoeiro Oficial
Port.21/2018

São Francisco do Guaporé-RO, 17 de Abril
de 2018.
______________________
Evandro Bucioli
Pregoeiro Oficial
Port.21/2018

ANUNCIE AQUI!
WWW.CORREIOPOPULAR.COM.BR

ao ataque para chegar a
mais uma vitória, 3 x 1,
carimbando vaga para
a terceira fase da competição.
Depois de ficar no
empate em 1 x 1 com o
Eletro Ribeiro, no jogo
de ida, o JM Gesso/
Capelasso veio para a
partida de volta, em seu
campo e com uma atuação mais consistente,
marcando forte e sabendo aproveitar melhor as
oportunidades criadas,
vencendo a disputa por
2 x 0, confirmado a clas-

sificação para as quartas
de final. Do outro lado,
o Eletro Ribeiro mostrou
que mesmo sem estrelas
no elenco, é um time de
muita garra, vendendo
caro a eliminação.
Em um jogo tranquilo para o mandante, em
Nova Londrina, o time
da casa recebeu o Juventude da 4 e venceu pelo
placar elástico. No confronto de ida, na Linha
4 do km 9, o Connect/
Nova Londrina havia
vencido por 3 x 0. Já
na partida de volta e em

casa, o Nova Londrina
venceu por 7 x 2, e agora
segue firme na corrida
pelo título.
Quem também comprovou favoritismo na
fase foi o Santa Rita/
Aqui Agora, que enfrentando a equipe da Alfa
Grêmio/Ulbra, aplicou
mais uma goleada. O
Santa Rita que no jogo
de ida venceu por 5 x 0,
carimbou a classificação
a vitória na partida de
volta pelo placar de 7 x
1, chegando forte para
a terceira fase da competição.
Confrontos das
quartas de final

Conforme sorteio dos
jogos, os confrontos para
a terceira fase, quartas
de final, que acontecem
a partir do próximo fim
de semana, com jogos
de ida e volta, terão os
duelos: Juventude de
Cacoal x JM Gesso/Capelasso, Santa Rita/Aqui
Agora x Urupá, Connect/
Nova londrina x Grêmio
Novo Horizontino, além
de Comercial x Flamenguinho/São Miguel do
Guaporé.

EDITAL DE LEILÃO “PRESENCIAL e ON-LINE”
1º LEILÃO: 08/05/2018, ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 15/05/2018, ÀS 15H. (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas
datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro,
situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Ariquemes – RO. Bairro Setor 03. Rua
Alameda João Pessoa, 2.246, esquina entre as Ruas Recife e Jacundá, (Lt28-Qd03), Bloco A. Casa. Área terr. 562,60m² constr.
626,26m² (estimada no local). Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos
perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Matr. 12863 do 1º RI local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão:
08/05/2018, às 18h. Lance mínimo: R$ 1.250.000,00 e 2º Leilão: 15/05/2018, às 18h. Lance mínimo: R$ 750.000,00 (caso não seja
arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos
imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 38455599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266.

