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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/CPL/2022
(Processo Administrativo nº 1291/SEMECE/2022)
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, através 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
instituída pelo Decreto Municipal 8078 de 18 de Outubro de 
2022, torna público para conhecimento dos interessados, que 
se encontra instaurada LICITAÇÃO, sob a modalidade de TO-
MADA DE PREÇOS, sob oregime de execução indireta, por 
empreitada por Preço Global, tipo menor preço, que se regerá 
pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Decreto 
Municipal 5.144/17, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO QUAN-
TO A REFORMA DA ESCOLA IVONETE VENÂNCIO, 
LOCALIZADA NA RUA 19 DE NOVEMBRO, Nº 1438, 
SETOR 04, NESTE MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/
RO. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 431/PGE-2022/SE-
DUC, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0005.587143/2021-
14, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA E SEUS 
ANEXOS NO EDITAL. ESTIMADO: R$ 1.156.796,30 (um 
milhão, cento e cinqüenta e seis mil setecentos e noventa e 
seis reais e trinta centavos),conforme programação a seguir: 

A sessão de abertura será realizada no dia 16/11/2022 às 08h:-
30min (hora local), 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. 

Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á 
disposição dos interessados no site http://transparencia.vale-
doparaiso.ro.gov.br, ou 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 13h00minou através dos e-mails: cpl.net@
outlook.com. Para maiores informações através dos telefones 
(69) 3464-1462 e (69) 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO, 28 de Outubro de 2022. 

João Rodrigues de Souza
Presidente da CPL
Decreto 8078/2022

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Costa Marques, Estado de Ron-
dônia, no uso de suas atribuições, e considerando o parecer 
favorável, HOMOLOGA o procedimento licitatório constante 
do Processo Administrativo nº 932/SEMECEL/2022, que 
originou o Pregão Eletrônico nº 48/CPLM/2022, conforme 
preceitua a Lei Federal nº 10.520,02, Decreto Federal nº 
10.024/19, Lei Federal nº 13.979/2020, Lei Federal 8.666/93, 
Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, Lei Complementar Municipal nº 70/GAB//2018, 
e suas alterações, que tem por Objeto o Aquisição de Equi-
pamentos e Materiais Permanentes (mobiliários), visando 
atender a Escola Municipal de Ensino Infantil e  Fundamental 
Nossa Senhora Aparecida, conforme solicitado pela Secreta-
ria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deste 
município deste município de Costa Marques/RO, o referido 
objeto às empresas: : F. GALDINO DA SILVA EIRELI  
- inscrita no CNPJ: 32.681.123/0001-21, que sagrou-se 
vencedora do item 01 e 02, do certame, totalizando no valor 
de R$ 21.220,00 ( vinte  e um mil duzentos e vinte reais) e a 
empresa ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA - inscrita 
no CNPJ: 36.136.393/0001-02, que sagrou-se vencedora 
do item 03 do certame, totalizando um valor de R$ 890,00 
(oitocentos e noventa reais), a empresa RR COMERCIO DE 
ELETROELETRONICOS EIRELI - inscrita no CNPJ: 
42.036.849/0001-65, que sagrou-se vencedora dos itens 
04,09,10,12,14,16 do certame, totalizando um valor de R$ 
11.624,00 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais), a empre-
sa TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA 
LTDA - inscrita no CNPJ: 39.800.314/0001-04, que sagrou-se 
vencedora dos itens 05, 06 ,11 do certame, totalizando um 
valor de R$ 22.740,00 (vinte e dois mil setecentos e quarenta 
reais), a empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI - ins-
crita no CNPJ: 41.947.390/0001-99, que sagrou-se vencedora 
dos itens 07,08,13,15 do certame, totalizando um valor de R$ 
31.446,00 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e seis).

Publique - se. 
Após, à Secretaria Municipal de Educação para emissão de 
Nota Empenho.

Costa Marques/RO, 28 de outubro de 2022.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 55/2022
PROCESSO N° 973/SEMSAU/2022
A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de 
Rondônia, por meio do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar, na forma da 
Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Municipal n° 889/GAB/2011, Lei Complementar Municipal nº 
70/GAB/2018 e aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, 
Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 
147/2014, e alterações, a Licitação na Modalidade de Pregão, 
na forma Eletrônica, tipo menor preço por item, que tem 
por objeto a Aquisição de uma ambulância tipo B furgão, 
visando atender a Unidade Mista de Saúde do município, so-
licitado pela Secretaria Municipal de Saúde deste município, 
conforme descrito no Termo de Referência, no valor estimado 
de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais). 

Da sessão de abertura:
Abertura da sessão do pregão: dia 18/11/2022 às 10:000hs
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília - DF.       
LOCAL: www.licitanet.com.br

A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis 
aos interessados através do site www.costamarques.ro.gov.
br, do portal onde será realizado a licitação www.licitanet.
com.br, do e-mail cplcostamarques@hotmail.com, e na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias 
úteis, no horário das 07:30 às 13:30. Para esclarecimento de 
dúvidas ou informações complementares poderá ser obtida nos 
endereços acima, e pelo telefone (69) 3651-2718.

Costa Marques/RO, 28 de outubro de 2022.

Altair Ortis
Pregoeiro

Dec. 315/GAB/2022

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

A CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS, Localizada Avenida 
Transcontinental, nº 1025, Bairro Prima Vera, Município de 
Ji-Paraná. CNPJ: nº 34.616.569/0001-06, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ji-Paraná, em 06/09/2022, a Licença Municipal de Locali-
zação, para a atividade de Lanchonetes, casas de chá, de sucos 
e similares e comércio varejista de bebidas.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Costa Marques, Estado de Ron-
dônia, no uso de suas atribuições, e considerando o parecer 
favorável, HOMOLOGA o procedimento licitatório constante 
do Processo Administrativo nº 933/SEMECEL/2022, que 
originou o Pregão Eletrônico nº 49/CPLM/2022, conforme 
preceitua a Lei Federal nº 10.520,02, Decreto Federal nº 
10.024/19, Lei Federal nº 13.979/2020, Lei Federal 8.666/93, 
Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, Lei Complementar Municipal nº 70/GAB//2018, 
e suas alterações, que tem por Objeto Aquisição de Equipa-
mentos e Material Permanente (mobiliário), visando atender 
a Escola Municipal de Ensino Infantil Creche Mundo Mágico, 
conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer deste município de Costa Marques/
RO, o referido objeto às empresas: TECPAZ COMERCIAL 
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - inscrita no CNPJ: 
39.800.314/0001-04, que sagrou-se vencedora dos itens 01,03
,04,05,06,07,08,10,11,12,13 do certame, totalizando um valor 
de R$ 39.715,00 (trinta e nove mil setecentos e quinze reais), 
a empresa CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI - inscrita 
no CNPJ: 41.947.390/0001-99, que sagrou-se vencedora 
do item 02 do certame, totalizando um valor de R$ 2.310,00 
(dois mil trezentos e dez reais), a empresa F. GALDINO DA 
SILVA EIRELI  - inscrita no CNPJ: 32.681.123/0001-21, 
que sagrou-se vencedora do item 09, do certame, totalizando 
no valor de R$ 9.160,00 ( nove mil cento e sessenta reais). 

Publique - se.

Após, à Secretaria Municipal de Educação para emissão de 
Nota Empenho.

Costa Marques/RO, 28 de outubro de 2022.

Vagner Miranda da Silva
Prefeito Municipal
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(Da Redação) O 
suspeito de aplicar 
um golpe de R$ 
16 mil em um ido-
so de 61 anos, foi 
preso pela Polícia 
Civil de Cerejeiras 
(RO), na última 
quarta-feira (26).

O crime foi re-
gistrado em julho 
deste ano e durante 
as investigações, o 
idoso relatou que 
após a compra de 
um terreno no va-
lor de R$16 mil 
e depois de já ter 
iniciado a constru-
ção de um muro 
no local, o verda-
deiro proprietário 
apareceu e disse 
que o imóvel era 
dele. Os policiais 
descobriram que o 
homem havia pra-
ticados outros cri-
mes, como o de fal-
sificação de CNH 
e de contratos de 
compra e venda. 
Diante disso, o de-
legado responsável 
solicitou ao poder 

judiciário a prisão 
preventiva e busca 
domiciliar.

Durante as bus-
cas feitas na resi-
dência do suspeito 
em Vilhena (RO), 
foram encontrados 
documentos e ob-
jetos, que devem 
ajudar nas investi-
gações.

O suspeito foi 
capturado na casa 
da mãe dele, loca-
lizada em Cerejei-
ras. Ele foi enca-
minhado à Cadeia 
Pública do local.

A Polícia Civil 
pede que as pesso-
as que foram víti-
mas do suspeito, 
procurem a Dele-
gacia de Polícia 
Civil de Vilhena.

Com o avanço 
da investigação, 
os policiais civis 
ident i f icaram o 
suspeito, que já 
havia respondido 
criminalmente por 
estelionato. Infor-
mações G1/RO

VILHENA

Jovem é preso por aplicar 
golpe de R$ 16 mil em Idoso

Polícia encontrou carimbos e outros artefatos para 
a pratica do crime estelionato na casa do suspeito
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