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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO: 30 de dezembro de 2020 às 10h00min.

 2º LEILÃO: 15 de janeiro de 2021 às 10h00min.

LOCAL: www.rondonialeiloes.com.br

Evanilde Aquino Pimentel Leiloeira Oficial JUCER nº 015/2009, 
com escritório na Rua Rua das Pedras, 454 em Ji-Paraná-ro, 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
eletrônico através do site www.rondonialeiloes.com.br nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente autorizada 
pelo Credor Fiduciário Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região Central de Rondônia –SICOOB OUROCREDI com 
sede na Av. XV de novembro 140, Jardim Tropical, Ouro Preto do 
Oeste – RO, CNPJ Nº 02.144.899/0001-41, nos termos das Cédulas 
de Crédito Bancário nr. 0519/2014, 346268, 29737-9, 29737-9, na 
qual figura como Fiduciante: CEREALISTA E MÁQUINA AR-
ROZEIRA RIO MACHADO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 
sob n. 11.706.979/0001-34, com sede na Avenida Tancredo Neves, 
n. 7268, Bom Futuro, Município de Machadinho do Oeste/RO.
No dia 30 de dezembro de 2020 às 10h00min, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). 

O arrematante pagará, no ato do leilão, o valor da arrematação e o 
valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco por 
Cento) do lance vencedor. O valor da comissão do leiloeiro não 
compõe o valor do lance ofertado.

DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel urbano denominado “Chácara 
Julinho”, com uma área de 5.059,80m² (cinco mil e cinquenta e 
nove metros quadrados e oitenta centímetros quadrados), situado 
na Avenida Tancredo Neves, na cidade de Machadinho D’Oeste/
RO, conforme matrícula n. 3.894 – 30/07/2014, livro 02 - Registro 
Geral.

A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de 
conservação em que se encontra.
HAVENDO ARREMATANTE NO PRIMEIRO LEILÃO FICA 
AUTOMATICAMENTE CANCELADO O SEGUNDO.

Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 15 de janeiro de 2021 às 10h00min, no mesmo local, para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). 
Outras informações no site da Leiloeira: www.rondonialeiloes.
com.br ou pelos Tels: 69-98133-1688 e 69-3421-1869.

EVANILDE AQUINO PIMENTEL
Leiloeiro Oficial
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/PMNBO/2021 

PROCESSO Nº 1463/2019 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA ME 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente Contrato é:  
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador (Desktop-Básico com câmera web): com 
processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; 
possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM 
de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou 
superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa 
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no 
sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões 
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 
2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão 
de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte 
de memória, possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou 
superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 
(duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do 
tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 
107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll 
(com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); 
interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 
b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 
deverá acompanhar 1 (uma) webcam com suporte a HD 
(720p); gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou 
horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, 
teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras 
das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 
cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem 
uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

1 R$3.590,00 R$ 3.590,00 

2 Computador Portátil (Notebook; Especificação mínima: que 
esteja em linha de produção pelo fabricante; computador 
portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 
ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 
GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; 
memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos 
idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM 
DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 
polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; 
teclado deverá conter todos os caracteres da língua 
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do 
teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões 
integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de 

1 R$4.000,00 R$ 4.000,00 
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rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-
45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do 
tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte 
externa automática compatível com o item; possuir interfaces 
USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) 
VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir 
acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e 
acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses. 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão eletrônico Nº 45/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo 1463/2019.  
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 7.590,00 (Sete mil quinhentos e noventa reais), conforme 
consta no pregão eletrônico Nº 45/2020. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (Dezessete mil seiscentos reais) o pagamento será em até 5 
(cinco) dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto executado 
sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada 
ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.006. Secretaria Municipal de Saúde 
Função 10 Saúde 
Sub Função 302 Assistência Hospitalar e ambulatorial 
Programa 0003 Melhorando a vida das pessoas 
Projeto/Atividade  1553 Convenio aquisição de equipamentos 23.085.655000/1190-01 
Natureza da Despesa  4.4.90.52.00.00.  Equipamentos e material permanente  
Desdobramento  99 00  Outros materiais permanentes  
Fonte de Recurso  20130036 Convênios da união - Saúde 

Nota de Empenho n° 1500/2020. 
DA VIGÊNCIA 
O Contrato terá a vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.  
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 02/2021 anexado ao processo administrativo 1463/2019. 
DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Nova Brasilândia D'Oeste, para dirimir as dúvidas ou omissões oriundas do 
presente Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
DATA: 08.01.2021. 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 028/PJM/2020
Processo Administrativo: GI-466/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: P. D. V. PEÇAS EIRELI - ME
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 
vassoura coletora hidráulica, conforme Termo de Referência.
Prazo: A vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias, a contar 
da assinatura da ordem de entrega.
Valor: O valor do presente Contrato é de R$ 17.386,66 
(dezessete mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos).

Data da formalização: Teixeirópolis/RO, 16 de dezembro 
de 2020. 

Assinam: 
D. V. PEÇAS EIRELI - ME

Almiro Soares
Antônio Zotesso

PROCESSO N.º GI-370/2020.
DESPACHO
O Prefeito Municipal de Teixeirópolis, no uso de suas atri-
buições legais, vem por meio deste SUSPENDER os serviços 
oriundos deste processo, bem como suspender a vigência do 
Contrato nº 023-2020, por 120 (cento e vinte) dias.

Cumpra-se.
De ciência a empresa.

Teixeirópolis, 30 de dezembro de 2020.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO (LMO)

A PONCIO & PONCIO LTDA – EPP, localizada a Rua 
João Batista Rios, nº 258, quadra 1006, setor 06, bairro Jar-
dim Presidencial, no município de Ji-Paraná – RO, CNPJ nº 
34.471.318/0001-72, torna público que requereu à SEMEIA 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 
30/12/2020 a Licença Municipal de Operação conforme 
Processo nº 2-1467/2016, para a atividade de Fabricação de 
estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de trans-
missão, pré-moldado de concreto, tanques e reservatórios 
metálicos e outros afins.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/PMNBO/2020 

PROCESSO Nº 899/2020 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: FUTURE MEDICAL EIRELI - EPP 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente Contrato é:  
Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Monitor para imagens radiográficas - Monitor de alta 
resolução específico para visualização de imagens 
radiológicas. Deve permitir a visualização de 
imagens geradas por Raio X, Tomografia, 
Ressonância Magnética, PET CT, ULTRA-SOM e 
Reconstrução 2D e 3D. Composição: 01 monitor de 
30 polegadas de 6 MP, de corpo único (divide a tela 
ao meio se transformando em 02 monitores de 3mp), 
com resolução mínima de 3280 x 2048 pixels, com 
distância entre pixels de no máximo de 0,1995 mm 
mm OU sistema composto por 02 monitores de 21,3 
polegadas de 3 MP cada, com resolução mínima de 
1536 x 2048 pixels com distância entre pixels de no 
máximo 0,2115. Características do brilho 
(luminância) mínima de 900 cd/m2, recomendado 
que atinja no mínimo a calibração de 500 cd/m2. 
Nível de contraste mínimo de 1400:1, profundidade 
de cor de 10 bits por cor e 30 bits no total. Ângulo de 
visão de no mínimo 176°. Painel e backlight: Led 
com painel IPS. Deve possuir: Configuração de 
visualização de números ímpares de imagens 
simultaneamente na mesma tela, sensor de calibração 
automática e programável com software de controle 
de qualidade, com emissão de relatórios de 
conformidade, tecnologia de uniformidade de 
luminância, sensor para compensação da luz 
ambiente. Recomendável: sensor frontal de presença 
e placa gráfica homologada pelo fabricante, que 
garanta 100% das funcionalidades do monitor, 
quando necessário e capa protetora anti-atritos da 
tela. 

1 R$59.950,00 R$ 59.950,00 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no pregão eletrônico Nº 27/2020, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo 899/2020.  
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 59.950,00 (cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta reais), 
conforme consta no pregão eletrônico Nº 27/2020. 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 
vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O pagamento será efetuado da seguinte 
forma: caso a despesa corresponda até R$ 17.600,00 (Dezessete mil seiscentos reais) o pagamento será em até 5 
(cinco) dias úteis; acima deste valor em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto executado 
sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
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órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada 
ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93.   
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  

Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade Orçamentária 02.006. Secretaria Municipal de Saúde 
Função 10 Saúde 
Sub Função 302 Assistência Hospitalar e ambulatorial 
Programa 0001 Saúde em ação 
Projeto/Atividade  1028  Programa Mamãe Cheguei - FEAS  
Natureza da Despesa  4.4.90.52.00.00.  Equipamentos e material permanente  
Desdobramento  99 00  Outros materiais permanentes  
Fonte de Recurso  10270016  Mac - media alta complexidade  

Nota de Empenho n° 1495/2020. 
DA VIGÊNCIA 
A vigência inicial do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 126/2020 anexado ao processo administrativo 899/2020. 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da execução do 
presente contrato. 
DATA: 08.01.2021. 

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE AGO/2021
O Presidente da COOCAMARJI - COOPERATIVA DOS 
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE JI-
-PARANA; CNPJ: 19.124.422/0001-05, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores coope-
rados para se reunirem para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará no AC Linha 11, KM 11, Gleba 
Pyrineos, S/N, Saída para Porto Velho, CEP: 76.900-970, Zona 
Rural, nesta cidade de Ji-Paraná/RO, no dia 29 de Janeiro de 
2021, em primeira convocação às 8:00 horas, com a presença 
de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 9:00 horas, 
no mesmo dia e local, com a presença da metade mais um do 
numero total de cooperados, e persistindo a falta de quorum 
legal, em terceira e ultima convocação, às 10:00 horas, com 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I. Prestação de Contas do exercício de 2020 compreendendo:

a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstra-
tivos semestral;
d) Parecer do Conselho Fiscal;

II. Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas, conforme 
o caso;
III. Eleição dos componentes do Conselho de Administração/
Diretoria;
IV. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
V. Plano de Trabalho para o ano de 2021 /2022.

Ji-Paraná/RO, 08 de Janeiro de 2021.

Presidente

ARIQUEMES

Detento é baleado 
após fugir de albergue 
e atacar policiais

(Da Redação) 
Um detento do Al-
bergue de Arique-
mes foi baleado na 
perna, após fugir da 
unidade prisional e 
atacar os policiais 
penais que o perse-
guiam por uma rua. 
O caso foi registrado 
pela Polícia Militar 
(PM) na quinta-feira 
(7).

Segundo o regis-
tro, no fim da tarde 
o acusado, retornou 
da rua ao albergue 
e, ao passar por uma 
revista pessoal, os 
agentes encontraram 
com ele uma por-
ção de maconha e 
um bilhete contendo 
dados de uma conta 
bancária.

Neste momento, 
os policiais penais 
informaram ao de-
tento que ele iria ser 
levado à Unisp de 
Ariquemes, pois ele 
teria tentado entrar 
com droga na uni-
dade. Então, o ape-
nado empreendeu 
pela porta principal 

do albergue.
Após  o  preso 

acessar a rua Nica-
ráguas, os policiais 
penais passaram a 
persegui-lo a pé. O 
detento foi alcança-
do na avenida Rio 
Branco em um terre-
no baldio. O detento 
ainda teria consegui-
do jogar o agente ao 
solo, se apossando 
de um pedaço de 
madeira e indo na 
direção do outro po-
licial penal.

Um dos agentes 
efetuou dois dis-
paros em direção à 
perna do infrator. O 
acusado só parou os 
ataques depois de 
ser baleado. A PM e 
o Serviço de Aten-
dimento Móvel de 
Urgência (Samu) en-
tão foram chamados 
ao local. A equipe 
médica prestou os 
primeiros-socorros 
e levou o detento ao 
hospital. G1-RO

Com informações 
de G1 Rondônia.

DECRETO N. 14081/GAB/PM/JP/2021
07 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a adoção de medidas de enfrentamento à pande-
mia COVID-19 na Atenção Básica do Município de Ji-Paraná.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica 
Municipal, Considerando a atual situação de emergência na-
cional e, tendo em vista a prorrogação do estado de calamidade 
pública no Estado de Rondônia, até 30 de junho de 2021, 
conforme Decreto Legislativo n. 1.213, de 17 de dezembro de 
2020. Considerando a prorrogação do estado de calamidade 
pública no âmbito do Município de Ji-Paraná, até 30 de junho 
de 2021, conforme Decreto n. 13806/GAB/PM/JP/2021,
Considerando que o Município possui 29 equipes de Estratégia 
de Saúde da Família – ESF, constituída por Médico, Enfermei-
ro e Técnico de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde 
– ACS, Considerando que os médicos que constituem essas 
equipes ESF são integrantes do Programa Mais Médicos para 
o Brasil de esfera Federal, Considerando o perfil epidemio-
lógico atual de incidência de casos e óbitos por Coronavirus, 
Considerando a oferta de leitos de UTI para a Macrorregião 
II do Estado de Rondônia, no qual Ji-Paraná está inserido,
Considerando a necessidade de dar continuidade ao acolhi-
mento dos sintomáticos respiratórios pela Atenção Básica,
Considerando o fluxo de sintomáticos respiratórios leves no 
Centro de Atendimento ao Enfrentamento do COVID-19,

DECRETA:
Art. 1º Fica determinada à Secretaria Municipal de Saúde a 
adotar medidas de enfrentamento à pandemia COVID-19 na 
Atenção Básica de Ji-Paraná, a seguir especificadas:
I – organizar os atendimentos na Atenção Básica de forma 
itinerante nas Academias de Saúde do Município, no horário 
de funcionamento das UBSs, de 8h diárias, com rodízios de 
profissionais da ESF;
II – realizar assistência básica à população nos casos sinto-
máticos leves;
III – realizar dispensação de medicação, conforme o pro-
tocolo;
IV – realizar teste rápido dentro dos critérios de testagem;
V – disponibilizar agendamento para testagem no período 
correto;
VI – realizar rodízio de profissionais da ESF para atender nas 
Academias de Saúde.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir do dia 11 de janeiro de 2021.

Palácio Urupá, aos 7 dias do mês de janeiro de 2021.

ISAÚ FONSECA
Prefeito

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

Foto: Assessoria/Divulgação

Equipe médica do Samu prestou 
os primeiros-socorros e levou 

o apenado ao hospital


