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GERAL A vida não foi feita para o homem perder.

PORTO VELHO

Memorial Marechal Rondon 
recebe mais de dois mil visitantes 

(Da Redação) O 
centro de exposições 
Memorial Marechal 
Rondon, inaugurado 
no fim do ano passado 
pela 17ª Brigada de 
Infantaria de Selva e 
o Governo de Rondô-
nia, recebeu até o últi-
mo domingo (7) mais 
de dois mil visitantes, 
conforme o registro 
de livro de visitações.

Durante o feriado, 
os visitantes aprovei-
taram para conhecer 
o espaço que abriga 
todo o acervo da vida 
e obra de Marechal 
Rondon, patrono das 
comunicações e res-
ponsável pela constru-
ção da linha telegráfi-
ca de Cuiabá a Santo 
Antonio do Madeira, 
concluída em 1915. 
Trata-se de um dos 
principais atrativos 
turísticos da capital 
rondoniense.

De acordo com Pa-
trícia Civelli, curadora 
da empresa Memória 
Civelli, detentora dos 
direitos autorais sobre 
todo o material cap-
turado por Rondon 
durante suas expedi-
ções, o registro é um 

O espaço em homenagem a Rondon foi inaugurado 
no fim de 2015, em Porto Velho

Foto- Silvio Santos/Divulgação

ra, Esporte e Lazer] 
foi fundamental para 
a implantação e su-
cesso do Memorial”, 
assegurou Patrícia 
Civelli.

O Memorial é di-
vidido em casas que 
contam a história da 
vida e obra de Mare-
chal com as temáticas: 
telégrafo, cinemató-
grafo, expedições, 

fronteiras e paz, es-
tação de telégrafo e 
barraca de comando.O 
espaço está aberto à 
visitação pública de 
terça-feira a domingo, 
das 10 horas às 16 
horas, com entrada 
franca. 

Com informações 
de Pamela Rosa – 
Assessoria.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ouro Preto do Oeste – RO
Órgão Emitente: 1ª Vara Cível

1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO

DE: Fontes Construções e C. LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n. 05.708.193/0001-53

Processo: 0000944-79.2015.822.0004
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Processo: Processo de Execução (Cível)
Assunto: Cheque
Parte Exequente: Material de Construções e Casa da Madeira Ltda Me
Advogado: Karima Faccioli Caram OAB 3.460
Parte Executada: Fontes Construções e Comércio Ltda

FINALIDADE: CITAR o Executado no endereço acima mencionado, 
para pagar dentro do prazo de 03 (três) dias, o principal e cominações legais.

ADVERTÊNCIA: Se o devedor não pagar, o oficial de justiça, 
observado o disposto no § 1º do art. 652 do CPC, procederá a penhora 
e avaliação de bens quantos bastem para o pagamento do principal, 
juros, custas e honorários advocatícios. Não localizado o executado, 
deverá o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 
para garantir à satisfação do débito e consectários.

Dívida Corrigida: R$ 36.404,39 (trinta e seis mil quatrocentos e 
quatro reais e trinta e nove centavos), mais honorários advocatício em 
10% sobre o valor da execução.

OBSERVAÇÃO: No caso de integral pagamento no prazo de 3 
(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 652 – A, 
parágrafo único do CPC)

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – Rua Café Filho, 127, 
Bairro União, CEP: 76920-000 Fone/Fax: (69) 3461-2050 / 3461-3813.

Ouro Preto do Oeste – RO, 1º de Janeiro de 2016.

Bel Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial

Assina por determinação do Juiz

ABANDONO DE EMPREGO

A EMPRESA AGROPECUÁRIA MADEIRINHA LTDA 
ME, de direito privado inscrito no CNPJ nº 24.698.573/0001-07, 
com sua sede e foro estabelecido na MT 199 KM 170, Zona Rural, 
Conilza/MT. Vem por meio deste solicitar o comparecimento 
urgente do Funcionário Srº EDVALDO MOISES DA SILVA, 
portador da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
n.º 22630 serie 019/MT, para receber as verbas rescisórias sendo 
esperado por três dias não comparecendo será caracterizado 
abandono de emprego, Conforme citado na CLT, nos termos do 
artigo 482, alínea I.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRH N.º 058/2016

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, atendendo a solicitação da Controladoria Geral 
do Município - CGM, através do Memo. N. 004/CGM/PMJP/16, con-
siderando que o Candidato convocado no Edital N. 055/SEMAD/
GGRH não compareceu, CONVOCA, para fins de contratação sob 
o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município 
de Ji-Paraná, o(s) candidato(s) e cargo(s) abaixo mencionado(s), 
aprovado(s) no Concurso Público Edital 001/2012/PMJP/RO, pu-
blicado no D. O . M. Nº. 1296, em 27/03/2012, referente ao processo 
nº. 19254/2011, resultado final publicado no D.O.M. Nº. 1380, em 
26/07/2012, homologado pelo Decreto  Nº 17606/GAB/PMJP/2012, 
publicado no  DOMJP nº 1382, edição de 30/07/2012, prorrogado o 
prazo de vigência do Concurso através do Decreto Nº 3254/GAB/
PM/JP/2014, de 14 de julho de 2014, publicado no D.O.M. Nº 1862 
de 17 de Julho de 2014.

AUDITOR DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - 40 HS - 
CGM

 

1. O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público 
do Município, conforme Edital n.º 001/2012, considerado Apto pela 
Perícia Médica Oficial deverão ordenar os documentos exigidos, de 
acordo com a relação a seguir e apresentá-los à CGRHA/SEMAD, 
situada a Avenida 02 de Abril, nº.1701, Bairro  Urupá, CEP: 78.961-
904- Telefone: (69) 3416-4000/3411-4239,  para fins de conferência e 
posse,  para fins de conferência no prazo de até 72 (Setenta e Duas) 
horas após a entrega e posse,  nos dias úteis no período de 12/02/2016 
à 12/03/2016, de segundas feiras às quintas feiras  no horário das 08:00 
hs às 12:00 hs e das 14:00hs às 18:00 hs e sextas feiras das 07:30 
hs às 13:30  hs.

 
 Ji-Paraná, 05 de Fevereiro  de 2016.

Jair Eugênio Marinho
Secretário Municipal de Administração

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013

Avenida 02 de Abril,1701-Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904 
Fone: (0xx69) 3416-4000 / 3411-4239 - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRH N.º 058/2016 

O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
atendendo a solicitação da Controladoria Geral do Município - CGM, através do Memo. N. 
004/CGM/PMJP/16, considerando que o Candidato convocado no Edital N. 
055/SEMAD/GGRH não compareceu, CONVOCA, para fins de contratação sob o Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná, o(s) candidato(s) e 
cargo(s) abaixo mencionado(s), aprovado(s) no Concurso Público Edital 001/2012/PMJP/RO, 
publicado no D. O . M. Nº. 1296, em 27/03/2012, referente ao processo nº. 19254/2011, resultado 
final publicado no D.O.M. Nº. 1380, em 26/07/2012, homologado pelo Decreto  Nº 
17606/GAB/PMJP/2012, publicado no  DOMJP nº 1382, edição de 30/07/2012, prorrogado o 
prazo de vigência do Concurso através do Decreto Nº 3254/GAB/PM/JP/2014, de 14 de julho de 
2014, publicado no D.O.M. Nº 1862 de 17 de Julho de 2014. 

AUDITOR DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - 40 HS - CGM
INSCRIÇÃO NOME CLASS. NOTA FINAL 
800.080-8 MARCUS VINÍCIUS PEQUENO COSTA 4º 82.90 

  

1. O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do Município, conforme Edital 
n.º 001/2012, considerado Apto pela Perícia Médica Oficial deverão ordenar os documentos 
exigidos, de acordo com a relação a seguir e apresentá-los à CGRHA/SEMAD, situada a Avenida 
02 de Abril, nº.1701, Bairro  Urupá, CEP: 78.961-904- Telefone: (69) 3416-4000/3411-4239,  
para fins de conferência e posse,  para fins de conferência no prazo de até 72 (Setenta e Duas) 
horas após a entrega e posse,  nos dias úteis no período de 12/02/2016 à 12/03/2016, de segundas 
feiras às quintas feiras  no horário das 08:00 hs às 12:00 hs e das 14:00hs às 18:00 hs e sextas 
feiras das 07:30 hs às 13:30  hs. 

  
 Ji-Paraná, 05 de Fevereiro  de 2016. 

Jair Eugênio Marinho 
Secretário Municipal de Administração 

Dec. nº 001 e 003/GAB/PMJP/2013 

Avenida 02 de Abril,1701-Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904 
Fone: (0xx69) 3416-4000 / 3411-4239 - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25 
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DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
1 (uma) 
original Fotografia 3x4 (recente) - 

2 (duas) 
cópias Cédula de Identidade 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros 
documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido 
através da internet. 

Site: 
www.receita.fazenda.

gov.br

1 (uma) 
cópia Título de Eleitor. 

Autenticada em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. Emitida através do 

site www.tre.gov.br
1 (uma) 
cópia  

e CTPS 
original 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
Cópia das paginas da 

fotografia e da 
Identificação 

Original e 2 
(duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/Habilitação e Histórico, deve estar de acordo 
com Anexo I - Requisito/Escolaridade do Edital n. 001/GAB/PM/JP/2012, 
e ainda, ter o reconhecimento de órgão oficial. Não será aceito outro tipo de 
comprovação que não esteja de acordo com o previsto. 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

01(uma) 
cópia Carteira de Registro Profissional (Conselho ou Classe) 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia 

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência 
ao Servidor Público – PASEP. ou Cartão Cidadão/ ou Documento
fornecido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil que conste o 
Número - (Se o candidato não for cadastrado deverá Declarar não ser 
cadastrado). 

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas)  Carteira Nacional de Habilitação - CNH “B” e Comprovante de experiência 
de 02 anos (Para o cargo de Motorista).

Autenticadas em 
Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 

de Idade 
1 (uma) 
cópia 

Cartão de Vacina dos Dependentes menores de 04 anos e Declaração de 
frequência Escolar dos maiores de 05 anos. - 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. 
Obs.: Caso ocupa, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão 
empregador/RH, contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade 
exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo 
jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão e a unidade administrativa 
em que exerce suas funções.

Com Firma 
Reconhecida 

2 (duas) 
originais 

Declaração de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do 
Serviço Público (De emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

2 (duas) 
originais 

Declaração informando sobre a existência ou não de Investigações 
Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure 
como indiciado ou parte (De emissão do próprio candidato). 

Com firma 
reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. - 

1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação 
(Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do 
candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou 

Avenida 02 de Abril,1701-Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904 
Fone: (0xx69) 3416-4000 / 3411-4239 - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25 
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TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
se for o caso cópia do contrato de locação, junto com o comprovante) 

1 (uma) 
original Prova de Quitação com  a Fazenda Pública do Município de Ji-Paraná-RO. 

Emitida através do 
site 

www.ji-
parana.ro.gov.br

1 (uma) 
original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

Emitida através do 
site: 

www.tce.ro.gov.br

2 (cópias)  Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 
05 (cinco) anos. 

Emitida através do 
site: 

www.justicafederal.ju
s.br

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal 
do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou 
da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. 

Podendo ser emitida 
através de site 

específico, do órgão 
da comarca onde 

residiu nos últimos 5 
(cinco) anos. 

site - 
www.tj.ro.gov.br e 
validar ou solicitar 

no FORUM

2 (duas) 
originais 

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) 
deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de 
documento oficial. 

Com firma 
reconhecida. 

Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do  
Município – localizada no Prédio da Secretaria Municipal de  
Saúde – Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta 
Médica Oficial do  Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples) 
Jornal da Convocação;  - 

ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade 

Auditor do Controle Interno 
Municipal - 40 horas 

Ensino Superior em Direito ou Administração ou Ciências 

Contábeis e inscrição no respectivo Órgão de Classe

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

AMAPE
Produção audiovisual

3422-29 13

fato muito importante. 
“O número de vi-

sitas em um único 
dia é um sucesso a 
se r  comemorado , 
tendo em vista que 
não fizemos publici-
dade e as aulas não 
começaram, pois os 
alunos municipais 
e estaduais, princi-
palmente de escolas 
carentes, são nosso 
público alvo. O apoio 
do governo, através 
da Sejucel [Superin-
tendência Estadual 
da Juventude, Cultu-



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

Extrato de Contrato

Contrato Nº: 003/2016
Processo Nº: 1099/2015
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste 

– RO
Contratado: H. C. RECAPADORA EIRELI 

ME. 
Objeto: Contratação de empresa especializada 

em recapagens de pneus (recuperação), para 
atender as máquinas e veículos pertencentes 
à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos.

Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos 
reais)

D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
02.13.00.26.782.0018.2069 33.90.39-17  FI-
CHA: 291.

Recurso: PRÓPRIO
Prazo: 04 (quatro) meses
Empenho: 313
Data: 11/02/2016
Assinam: 
Raniery Luiz Fabris – Prefeito Municipal
H. C. RECAPADORA EIRELI ME. - Con-

tratada
JOÃO CARLOS FABRIS JUNIOR – Secre-

tário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
– Interveniente

Wellington Da Silva Gonçalves - Procurador 
Geral Do Município - Adjunto

Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo
 de prazo ao Contrato

Contrato Nº 070/2015.
Processo Nº 750/2015.
Contratante: Município de Alvorada 

D’Oeste - RO
Contratado: F. R. BATISTA-ME
Objeto: A prorrogação do prazo de execução 

do Contrato acima epigrafado, por mais 120 
(cento e vinte) dias, tendo início no dia 16 de 
fevereiro de 2016 e o término no dia 15 de ju-
nho de 2016, devido à dificuldade de execução 
da parte de solo, em decorrência do período 
chuvoso que prejudica a execução do mesmo, 
tudo conforme documentos acostados no 
Processo Administrativo retro mencionado. 

Data: 10/02/2016
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
 Assinam: 
Raniery Luiz Fabris – Prefeito Municipal
F. R. BATISTA-ME. - Contratado
Valdeci Ferreira - Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - Interveniente
Wellington da Silva Gonçalves – Procurador 

Geral do Município - Adjunto
Obs.: Aditivo assinado nos autos respectivo.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo 
de prazo ao Contrato

Contrato Nº 069/2015.
Processo Nº 751/2015.
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste 

- RO
Contratado: J.R CONSTRUÇÕES E TERRA-

PLANAGEM LTDA EPP.
Objeto: A prorrogação do prazo de execução do 

Contrato acima epigrafado, por mais 120 (cento e 
vinte) dias, tendo início no dia 16 de fevereiro de 
2016 e o término no dia 15 de junho de 2016, pois 
os serviços ainda não foram totalmente executados, 
uma vez que o período chuvoso, típico em nossa 
região, impossibilitou o bom andamento da obra, 
tudo conforme documentos acostados no Processo 
Administrativo retro mencionado. 

Data: 10/02/2016
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
 Assinam: 
Raniery Luiz Fabris – Prefeito Municipal
J.R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA EPP.. - Contratado
Valdeci Ferreira - Secretário Municipal de De-

senvolvimento Urbano - Interveniente
Wellington da Silva Gonçalves – Procurador 

Geral do Município - Adjunto
Obs.: Aditivo assinado nos autos respectivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/CPL/2016

PROCESSO Nº 1262/SEMOSP/2015

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/
RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 
059/2015, torna público que realizará licitação 
na Modalidade de PREGÃO ELETRONICO, 
tipo Menor Preço, que será julgado pelo menor 
preço unitário do item, nos termos da lei nº 
10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto 
Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiaria-
mente a lei nº 8.666/93, para atender a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos - SE-
MOSP. DO OBJETO: Aquisição de material 
de consumo, manilhas (tubos de concretos 
armados), dentro do plano de trabalho conforme 
convênio nº 058/2015/FITHA, valor estimado: 
R$ 315.555,80 (trezentos e quinze mil quinhen-
tos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), 
conforme especificações e condições comple-
mentares descritas nos Anexos deste Edital. 

b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia:  

25/02/16 às 10:55 hs.
Abertura das propostas:                           25/02/16 

às 11:00 hs.
Inicio do pregão:                                        25/02/16 

às 11:30 hs.
Para todas as referências de tempo será obser-

vado o horário de Brasília - DF.       
LOCAL: www.bll.org.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo 

Nº 1262/SEMOSP/2015.
d) Da Fonte de Recursos: 
Programação         Categ. Econômica      F. de 

Recursos            Ficha
26.782.0018.2070       33.90.30-24           CON-

VÊNIO Nº               295
                                             058/2015/FITHA
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 
11 de fevereiro de 2016.

VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/CPL/2016

PROCESSO Nº 1261/SEMOSP/2015

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/
RO, por seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 
059/2015, torna público que realizará licitação 
na Modalidade de PREGÃO ELETRONICO, 
tipo Menor Preço, que será julgado pelo menor 
preço unitário do item, nos termos da lei nº 
10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto 
Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiaria-
mente a lei nº 8.666/93, para atender a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos - SE-
MOSP. DO OBJETO: Aquisição de material 
de consumo, manilhas (tubos de concretos 
armados), dentro do plano de trabalho confor-
me convênio nº 043/2015/PJ/DER-RO, valor 
estimado: R$ 149.031,00 (cento e quarenta e 
nove mil e trinta e um reais), conforme especi-
ficações e condições complementares descritas 
nos Anexos deste Edital. 

b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia:  

25/02/16 às 09:55 hs.
Abertura das propostas:                           25/02/16 

às 10:00 hs.
Inicio do pregão:                                        25/02/16 

às 10:30 hs.
Para todas as referências de tempo será obser-

vado o horário de Brasília - DF.       
LOCAL: www.bll.org.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo 

Nº 1261/SEMOSP/2015.
d) Da Fonte de Recursos: 
Programação         Categ. Econômica      F. de 

Recursos            Ficha
26.782.0018.2070       33.90.30-24           CON-

VÊNIO Nº               295
                                               043/2015/PJ/

DER-RO
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 
11 de fevereiro de 2016.

VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo 
de prazo ao Contrato

Contrato Nº 058/2015.
Processo Nº 113/2015.
Contratante: Município de Alvorada 

D’Oeste - RO
Contratado: EDNEIA CRISTINA CARLOS 

EIRELI – EPP
Objeto: A prorrogação do prazo de execução 

do Contrato acima epigrafado, por mais 06 
(seis) meses, tendo início no dia 17 de feve-
reiro de 2016 e o término no dia 17 de agosto 
de 2016, considerando que os materiais 
licitados não foram totalmente entregues, 
sendo que ainda serão utilizados pela Rede 
Pública Municipal de Saúde, para realização 
de reparos, substituições nos Órgãos, como 
também manutenções preventivas, tudo 
conforme documentos acostados no Processo 
Administrativo retro mencionado.  

Data: 10/02/2016
Prazo: 06 (seis) meses
 Assinam: 
EDNEIA CRISTINA CARLOS EIRELI – 

EPP. - Contratado
Pedro Henrique de Andrade Ferreira - Se-

cretário Municipal de Saúde
Obs.: Aditivo assinado nos autos respectivo.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo 
de prazo ao Contrato

Contrato Nº 071/2015.
Processo Nº 170/2015.
Contratante: Município de Alvorada 

D’Oeste - RO
Contratado: MARA COMÉRCIO E CONS-

TRUÇÕES EIRELLI EPP.
Objeto: A prorrogação do prazo de execução 

do Contrato acima epigrafado, por mais 120 
(cento e vinte) dias, tendo início no dia 19 de 
fevereiro de 2016 e o término no dia 18 de 
junho de 2016, considerando que os serviços 
ora contratos não foram concluídos pela 
empresa devido ao mal tempo e alguns re-
paros pendentes, tudo conforme documentos 
acostados no Processo Administrativo retro 
mencionado. 

Data: 10/02/2016
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
 Assinam: 
MARA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

EIRELLI EPP. - Contratado
Pedro Henrique de Andrade Ferreira - Se-

cretário Municipal de Saúde
Obs.: Aditivo assinado nos autos respectivo.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 
O Sr. VALTEMIR LUIZ DE OLIVEIRA, 

inscrito no CPF sob o nº 340.770.149-72, RG 
nº 1966153 SSP/PR, residente no Sitio São 
Luiz, situado no endereço Linha TN26, Lote 53, 
Gleba 01, Zona Rural, no município de Urupá - 
RO. Comunica o extravio das Notas Fiscais de 
Produtor Rural em branco, de N° 00014, 00015, 
00016, 00017, 00018 e 00019,  série 3386881, 
de acordo com a Ocorrência Policial nº 13N2016.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE ATIVIDADE DE 

AGROINDUSTRIA FAMILIAR DE 
PEQUENO PORTE  E BAIXO 

POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL
O Sr. ELDER DORNELLES DA MOTA, loca-

lizado na linha 82, norte, km 3,5, lote 28, gleba 12, 
no município de São Miguel do Guaporé torna pú-
blico que requereu ao COLMAN/SEDAM em 03 
de fevereiro de 2016, a renovação da Licença Am-
biental Única de Instalação e Operação, de acordo 
com a resolução CONSEPAN nº 002/2007, para 
a atividade de agroindústria familiar de pequeno 
porte e baixo potencial de impacto ambiental.

São Miguel do Guaporé, 
11 de fevereiro de 2016.

Elder Dornelles da Mota
CPF: 961.497.602-00

CLASSICORREIO Rondônia, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 - Correio Popular

Segundo Caderno
www.correiopopular.com.br

CorreioPopular
DE RONDÔNIA

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ouro Preto do Oeste – RO
Órgão Emitente: 1ª Vara Cível

1ª Vara Cível

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O Dr. Jose Antonio Barreto, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro 
Preto do Oeste-RO, torna público que será reali-
zada a venda do bem a seguir descrito, referente 
à Execução que se menciona.

Processo: 0001768-72.2014.822.0004
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Valor da causa: R$ 5.640,13
Parte Autora: Ourocredi – Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão da Região Central 
de Rondônia

Advogado: Karima Faccioli Caram OAB 3460
Parte Passiva: Valtenésio Saturnino da Silva

DESCRIÇÃO DO BEM: uma motocicleta 
modelo: CG/125 Fan KS, ano de fabricação: 
2013, ano-modelo: 2013, cor: Preta, combus-
tível: Gasolina, chassi: 9C2JC4110DR718404, 
renavam: 498882, placa: NCV 0933

Avaliação no valor de R$ 4.092,75 (quatro mil 
e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)

Data e hora da 1ª Venda: 21/03/2016 às 
08:15 horas

Data e hora da 2ª Venda: 31/03/2016 às 
08:15 horas

OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a inti-
mação pessoal do(s) executado(s), fica(m) o(s) 
mesmo(s) intimado(s) por este edital. Sobre-
vindo feriados nas datas designadas para venda 
judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar 
lance igual ou superior à avaliação, prosseguir-
-se-á na segunda venda a fim de que o mesmo 
seja arrematado por quem maior preço lançar, 
desde que a oferta não seja vil.

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de 
Freitas – Rua Café Filho, 127, Bairro União, 
CEP: 76920-000 Fone/Fax: (69) 3461-2050 / 
3461-3813.

Ouro Preto do Oeste – RO, 
27 de Janeiro de 2016.

Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial

Assina por determinação do Juiz



EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.46/2015
PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2015/SEMAD GERAL
OBJETO: Registro de Preços de gêneros alimentícios e higiene e limpeza para ano/exercício 2016

Aos três dias do dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, na sala da CPL nas dependências 
do prédio da prefeitura Municipal, neste ato representado pelo Pregoeiro, Senhor Evandro Bucioli, e a 
empresa: 01- UILIAN AMARAL FIGUEREDO CNPJ/MF: 12.640.426/0001-99. 02- J.G OLIVEIRA 
SUPERMERCADO-ME CNPJ: 21.886.492/0001-34. 03- PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES 
OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.278.955/0001-57.

04- IDS PAPELARIA EIRELI ME, CNPJ: 10.927.373/0001-66. 05- EVANDRO WALTER-ME CNPJ 
10.692.108/0001-46 Neste ato representado por seu representante legal conforme documento comproba-
tório, Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, resolvem REGISTRAR O 
PREÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DEMANDA 
DO ANO/EXERCICIO DE 2016, 

    
PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.278.955/0001-57.

Lote nº. 01 

ITEM Descrição do Produto Und Marca Quanti V.Unt. v. total
01 Achocolatado em pó solúvel instantâneo dietético; composto de 

maltodextrina, cacau lecitinado, leite em pó desnatado, soro de leite 
contem: ciclamato, aspartame; sacarina sódica e acesulfame de 
potássio; pó granulado marrom, cor sabor e odor característico; isento 
de sujidades e materiais estranhos; aromatizante e antiumectante: 
dióxido de silício. Deve atender às normas de rotulagem geral, 
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico, quando for 
o caso. 20x400g 

frd AMALIA 430 56,20 24.166,00 

02 Açúcar cristal açúcar; obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto 
cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose mínimo de 
99,3%p/p, admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação, 
isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 
vegetais; embalagem: plástico atóxico, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução 271 de 22/09/05 e suas alterações 
posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e 
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o caso. 
15x2kg 

Frd MESTRE 
CUCA 2.308 69,90 161.329,20 

03 Alho, branco, extra, para consumo fresco, fisiologicamente 
desenvolvido, inteiro, sadio e isento de substâncias nocivas à saúde e 
danos físicos. 

Kg  1.694 16,32 27.646,08 

04 Amendoim; amendoim cru, pacote com 500 gramas - amendoim; cru; 
compele; constituído de grãos inteiros, sãos, limpos e de primeira Frd  BERNARDO 65 90,00 5.850,00 

qualidade; sem fermentação e mofo; isento de sujidades, parasitas e 
larvas; validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico- pacote. 20 x 500gr 

05 Amido de milho; amido de milho; produto amiláceo extraído do milho; 
com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 
14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 
10 meses a contar da entrega, acondicionado em embalagem primaria 
plástica, flexível, termos selada, reembalado em caixa de papelão 
reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
rdc numero 263 de 22/09/05 ANVISA e alterações posteriores. Deve 
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no 
respectivo regulamento técnico, quando for o caso.20 x 500gr 

cx NUTRITIVA 40 68,20 2.728,00 

06 Apresuntado, de boa qualidade com baixo teor de gordura e sódio. 
Fatiado refrigerado. kg FRIELA 1.630 6,99 11.393,70 

07 Arroz tipo 1; arroz beneficiado polido; tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; 
com teor de umidade máxima de 15%; isento de sujidades e materiais 
estranhos; acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições 
deverão estar de acordo com a instrução normativa nº 06, de 
16/02/2009 e suas alterações posteriores. Deve atender às normas de 
rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo regulamento 
técnico, quando for o caso. Dispensa lavar. Polido a água. 6 x 5kg 

Frd  MESTRE 
CUCA 1.202 70,00 84.140,00 

08 Aveia em flocos, pacote com, com identificação do produto e prazo de 
validade. 24 x 200 gr Cx  CAMPILAR 31 44,40 1.376,40 

09 Azeite de Oliva, puro, extra virgem, sem colesterol, embalagem em 
vidro, contendo no mínimo , com identificação do produto e prazo de 
validade. Cx 10x250 ml 

Cx  GALLO 17 66,80 1.135,60 

10 Azeitona verde c/caroço conservado cx 24x 200 gr Cx LA 
VIOLETERA 20 96,30 1.926,00 

11 Bacon Defumado, em pedaço, com identificação do produto e prazo de 
validade. Kg  SEARA 568 12,99 7.378,32 

12 Bala; de boa qualidade macia e sortida c/ cx 25x700g Cx  SIMONETO 212 94,97 20.133,64 
13 Batata inglesa, classe média/graúda (grande), sem defeitos graves 

(podridão úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação firme, kg  7.590 3,50 26.656,00 

inteiras, desprovidas de odor ou sabor estranho, sem material terroso 
ou sujidades, livres de substâncias tóxicas ou nocivas, para uso 
culinário em cozimento, massas ou frituras. 

14 Bicarbonato de sódio cx 20x80g Cx  BERNARDO 09 24,80 223,20 
15 Biscoito doce biscoito doce s/recheio; tipo maizena; composição básica 

de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo 
vegetal (livre de gordura trans.), sal, açúcar e outras substancias 
permitidas. Não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada, 
corantes artificias. Deverá apresentar aspecto cor, odor, sabor e textura 
próprios, crocante e macia; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução 263,de 22/09/05, ANVISA e suas alterações 
posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e 
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o caso. 
20x400g 

Cx  NAGA 1.226 46,97 57.585,22 

16 Biscoito salgado tipo cream cracker biscoito c/sal; de água e sal; 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura ou óleo 
vegetal (livre de gordura trans.); água, sal e outras substancias 
permitidas. Não deverá conter: soja, gordura vegetal hidrogenada, 
corantes artificias. Deverá apresentar aspecto cor, odor, sabor e textura 
próprios, crocante e macia; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução 263,de 22/09/05, ANVISA e suas alterações 
posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e 
específicas no respectivo regulamento técnico, quando for o caso. 
20x400g 

Cx  NAGA 1.224 46,97 57.491,28 

17 Bombom de boa qualidade cx 10x1kg  cx SONHO DE 
VALSA 210 237,00 49.770,00 

18 Café torrado e moído pó de café especial, arábica, torrado e moído; 
tipo tradicional, em embalagens de 500g, devendo conter até 30% de 
grãos conillon; isento de grãos pretos, verdes ou fermentados. Pó 
homogêneo; aroma e sabor característicos de regular a intenso; bebida 
mole à rio, contendo impurezas máximas de 1%; outros e umidade até 
5%; condições de acordo com a resolução rdc n.º 277 de 22/9/05 e 
resolução saa - 28 de 1/6/07. 500g 

Frd  CABOCLO 3.252 85,90 279.346,80 

transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a 
instrução normativa nº 83, de 21/11/03 e suas posteriores alterações. 

08 Carne seca ou charque carne bovina de primeira qualidade, salgada, 
curada, seca, magra, sem aparas, contendo no máximo 5% de gordura 
igualmente distribuída, apresentando cor e cheiro característico, 
devendo ser prensada e acondicionada a vácuo em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif.

Kg  RIOMAR 1.612 17,00 27.404,00 

09 Cebola, para consumo fresco, com mais de 70% da superfície do bulbo 
coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar 
defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, 
dano mecânico, mancha negra (carvão), parcialmente sem película ou 
podre. 

Kg  4.312 4,20 18.110,40 

10 Cenoura; classe média, sem defeitos graves (podridão úmida, seca, 
coração oco ou negro), apresentação firme, inteiras, desprovidas de 
odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidades, livres de 
substâncias tóxicas ou nocivas, para uso culinário em cozimento, 
massas ou frituras. 

Kg  XXXXX 4.262 4,00 17.048,00 

11 Chá mate tostado cx 30x250g Cx  CAMPILAR 1.584 100,00 158.400,00 
12 Coco ralado desidratado cx 24x100g Cx  MAIS COCO 35 68,00 2.380,00 
13 Colorau; preparado artesanalmente da região 1 kg. Kg  BERNARDO 358 5,75 2.058,50 
14 Corante liquido comestível (bisnaga)c/ 10ml cores variadas Cx  ARCOLOR 32 25,00 800,00 
15 Carne bovina de 1° s/ osso refrigerada  Kg XXXXX 200 19,90 3.980,00 
16 Carne bovina de 2° s/ osso refrigerada  kg XXXXX 200 17,00 3.400,00 

Lote nº.03 

PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.278.955/0001-57

Item  Descrição  Und Marca  Quanti.  V. Unit V.Total 
01 Coxa e sobrecoxa separadas frango semi-processado; coxa e 

sobrecoxa, partes inteiras, sem tempero; congelado; com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em 
embalagem plástica transparente e atóxica. Suas condições deverão 
estar de acordo com a portaria 210, de 10/11/98, devendo obedecer o 
valor limite de 6% de água. 

Kg  GUIBON 18.700 7,57 141.559,00 

02 Creme de Leite, tradicional, apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%, embalagem em lata, contendo no mínimo 200g, com 
identificação do produto e prazo de validade. 27x200g 

cx TRADIÇAO 44 37,57 1.653,08 

03 Doce em pasta de leite pote cx 12x400g cx AUREA 03 37,48 112,44 
04 Embutido bovino (linguiça) empacotado a vácuo Kg  SEARA 214 10,11 2.163,54 
05 Ervilha em conserva lata cx 24x200g Cx  DEZ MAS 38 27,95 1.062,10 
06 Extrato de tomate simples concentrado;extrato de tomate; concentrado; 

produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo 
tecnológico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação, 
concentrado, embalagem contendo no mínimo 340g, com identificação 
do produto e prazo de validade.  34x340g 

Cx  PREDILETA 1.077 42,39 45.654,03 

07 Farinha de mandioca;farinha de mandioca; crua; branca; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 07 meses a contar da 
entrega, acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1 kg; e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc numero 
263 de 22/09/05 ANVISA e alterações posteriores. Deve atender às 
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo 
regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações 
nutricionais. 20x1kg 

Frd  BERNARDO 1.575 56,12 88.389,00 

Lote nº.03 

PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.278.955/0001-57

Item  Descrição  Und Marca  Quanti.  V. Unit V.Total 
01 Coxa e sobrecoxa separadas frango semi-processado; coxa e 

sobrecoxa, partes inteiras, sem tempero; congelado; com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em 
embalagem plástica transparente e atóxica. Suas condições deverão 
estar de acordo com a portaria 210, de 10/11/98, devendo obedecer o 
valor limite de 6% de água. 

Kg  GUIBON 18.700 7,57 141.559,00 

02 Creme de Leite, tradicional, apresentando teor de matéria gorda 
mínima de 25%, embalagem em lata, contendo no mínimo 200g, com 
identificação do produto e prazo de validade. 27x200g 

cx TRADIÇAO 44 37,57 1.653,08 

03 Doce em pasta de leite pote cx 12x400g cx AUREA 03 37,48 112,44 
04 Embutido bovino (linguiça) empacotado a vácuo Kg  SEARA 214 10,11 2.163,54 
05 Ervilha em conserva lata cx 24x200g Cx  DEZ MAS 38 27,95 1.062,10 
06 Extrato de tomate simples concentrado;extrato de tomate; concentrado; 

produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo 
tecnológico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, 
sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação, 
concentrado, embalagem contendo no mínimo 340g, com identificação 
do produto e prazo de validade.  34x340g 

Cx  PREDILETA 1.077 42,39 45.654,03 

07 Farinha de mandioca;farinha de mandioca; crua; branca; isenta de 
sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 07 meses a contar da 
entrega, acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1 kg; e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc numero 
263 de 22/09/05 ANVISA e alterações posteriores. Deve atender às 
normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no respectivo 
regulamento técnico, devendo apresentar identificação e contato do 
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, informações 
nutricionais. 20x1kg 

Frd  BERNARDO 1.575 56,12 88.389,00 

08 Farinha de trigo com fermento; farinha de trigo, sem fermento, obtida a 
partir do cereal limpo, desgerminado com teor máximo de cinzas de 
0.65% na base seca, isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo 
umidade máxima de 15% por peso; com validade mínima de 10 meses 
a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a 
portaria nº 354, 18/07/96 e resolução rdc 263 de 22/09/05 ANVISA e 
alterações posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, 
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico, quando for 
o caso. 10x1kg 

Frd  DONA 
BENTA 124 29,65 3.676,60 

09 Farinha de trigo sem fermento; farinha de trigo, sem fermento, obtida a 
partir do cereal limpo, desgerminado com teor máximo de cinzas de 
0.65% na base seca, isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo 
umidade máxima de 15% por peso; com validade mínima de 10 meses 
a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a 
portaria nº 354, 18/07/96 e resolução rdc 263 de 22/09/05 anvisa e 
alterações posteriores. Deve atender às normas de rotulagem geral, 
nutricional e específicas no respectivo regulamento técnico, quando for 
o caso. 10x1kg 

Frd  DONA 
BENTA 173 24,12 4.172,76 

10 Farinha láctea 400g und NESTLE 1.001 11,14 11.151,14 
11 Feijão, tipo i; feijão; variedades carioca; tipo 1; novo; constituído de 

grãos inteiros e sãos; com teor de umidade máxima de 14%; isento de 
material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e espécies; 
acondicionado em embalagem plástica resistente e atóxica; conteúdo 
de 1 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a legislação 
vigente do mapa, validade de 5 meses a partir da entrega. Rótulo 
deverá conter identificação e contato do fornecedor, nome do produto, 
peso, prazo de validade e informações nutricionais.

Frd  BRASILEIRI
NHO 5.050 6,36 32.118,00 

12 Fermento biológico fresco;fermento biológico; seco ou em pasta, 
composto de saccharornycescerevisial; acondicionado em embalagem 
apropriada, e suas condições deverão estar de acordo com a nta-
81(decreto 12486,de 20/10/78) e suas alterações posteriores.cx 
12x125g 

Cx  SAKT STAT 16 54,17 866,72 

13 Fermento em pó químico;fermento químico, tipo em pó, composto de Cx  DONA 21 62,51 1.312,71 
piro fosfato acido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono cálcio, 
acondicionado em lata hermeticamente fechada; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta- 81(decreto 12486 de 20/10/78) e 
suas alterações posteriores.cx 36x100g   

BENTA 

14 Flocos de milho. Ingredientes: Milho, ferro e ácido fólico. Não contém 
glúten. Pacote 30x500g, com identificação do produto e prazo de 
validade. 

Frd  CAMPILAR 36 47,32 1.703,52 

15 Fubá de milho pré cozido; fubá de milho; de 1ª qualidade, fina, do grão 
de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor 
próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de 
sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 4 meses a contar da 
entrega, em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg; e suas 
condições deverão estar de acordo com a rdc 263, de 22/09/05 e suas 
alterações. Deve atender às normas de rotulagem geral, nutricional e 
específicas no respectivo regulamento técnico, devendo apresentar 
identificação e contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de 
validade, informações nutricionais. 20x1kg 

Frd  BERNARDO 65 27,12 1.762,80 

16 Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial, 
acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e 
corante artificial, embalagem contendo no mínimo 30g, com 
identificação do produto e prazo de validade. Sabores: uva, abacaxi, 
morango, cereja, framboesa, pêssego. 

Cx  CAMPILAR 211 0,94 198,34 

17 Leite condensado tetraplexcx 27x270g Cx  CAMPONES
A 75 57,77 4.332,75 

18 Leite Condensado, tradicional, embalagem com no mínimo 395g, com 
identificação do produto e prazo de validade.  cx TRADIÇÃO 49 3,43 168,07 

19 Leite de Coco, tradicional, embalagem contendo 200ml, com 
identificação do produto e prazo de validade.  und MAS COCO 516 3,15 1.625,40 

20 Leite de origem bovino integral instantâneo em pó cx 16x400g 
contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em latas de folha de 
flandres ou alumínio limpas, isentas de ferrugem não amassadas, 
resistentes, ou em pacotes plásticos aluminados, limpos não violados, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do 

Frd  TRADIÇÃO 140 94,72 13.260,80 

consumo, contendo no mínimo 200g. Acondicionados em fardos 
lacrados ou em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante.     Cx 16x400g 

21 Leite de soja embalagem tetraplexcx 27x270g cx SOY 65 32,97 2.143,05 
22 Leite Líquido, integral, UHT, tipo longa vida, embalagem individual 

contendo no mínimo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo 
de validade , Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, 
Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: líquido, Unidade de 
Fornecimento: caixa com 1 litro.  

cx TRADIÇÃO 1.173 3,00 3.519,00 

23 Leite sem lactase e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, 
monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Leite UHT Semidesnatado 
para Dietas com Restrição de Lactose - Zero Lactose. 200 ml 

cx PIRACANJU
BA 384 1,88 721,92 

24 Leite sem lactose integral, com cacau em pó hidratado, açúcar cristal, 
cloreto de sódio, enzima lactase, soro de leite e/ou soro de leite em pó 
reconstituído, estabilizantes fosfato trissódico, xantana, 
carboximetilcelulose sódica e carragena e aromatizante. 200 ml 

cx PIRACANJU
BA 84 2,04 171,36 

Lotes nº. 02 

EVANDRO WALTER-ME CNPJ 10.692.108/0001-46

19 Caldo de carne bovino tablete cx 24x19g Cx  ARISCO 25 8,30 207,50 
20 Caldo de galinha cx 24x19g Cx  ARISCO 32 8,30 265,60                                                                                                                       

Item  Descrição  UND Marca  Quant.  V. Unit. V. Total  

01 Canela em pau 7 gr,  com identificação do produto e prazo de 
validade.20x7g 

cartela BERNARDO 13 16,25 211,25 

02 Canela em Pó, embalagem contendo no mínimo 07g, com identificação 
do produto e prazo de validade. 20x7g 

cartela BERNARDO 126 15,00 1.890,00 

03 Canjica de milho cx 10x500g (amarela) Frd BERNARDO 64 8,50 544,00 
04 Canjica de milho cx 10x500g (branca) Frd  BERNARDO 62 15,50 961,00 
05 Canjiquinha 20x50gr Frd  BERNARDO 62 15,20 942,40 
06 Carne bovina congelada em pedaço ; opções de corte: acém, fraldinha, 

ponta de peito sem gordura. Carne bovina,com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios. Embalada à vaco. Durante o processamento deverá ser 
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem 
e aponeveroses). A carne bovina em peça congelada nos cortes 
patinho e coxão duro deverão apresentar-se livre de parasitas, 
sujidades e larvas e de qualquer substância contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. O produto deverá estar de 
acordo com a legislação vigente. 

Kg   18.250 14,30 260.975,00 

07 Carne bovina moída: opções de corte: acém, fraldinha sem gordura.  
Carne bovina; moída; congelada; e no máximo 10% de sebo e gordura, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada em saco plástico, 

Kg   12.310 13,50 166.185,00 
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Lote nº.04 

UILIAN AMARAL FIGUEREDO CNPJ/MF: 12.640.426/0001-99. 02

Item  Descrição  Und Marca  QUANT. V.UNIT V.TOTAL 
01 Linguiça calabresa empacotada a vácuo. kg FRICO 1.180 10,06 11.870,80 
02 Linguiça mista (suína/bovina) Kg  FRIELLA 1.110 7,33 8.136,30 
03 Linguiça toscana Kg  FRIELLA 1.990 8,57 17.054,30 
04 Maçã nacional in natura, fresca, primeira qualidade, sem defeitos firme, 

aroma ,cor e sabor próprio. Kg   4.310 4,74 20.429,40 

05 Macarrão Espaguete, à base de farinha com ovos, pacote contendo 
20x500gr, com identificação do produto e prazo de validade.  Frd  SANTA 

AMALIA 981 35,68 35.002,08 

06 Maionese Tradicional, embalagem sache, contendo no mínimo 24x200g, 
com baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de 
validade 

Cx  SOYA 175 27,60 4.830,00 

07 Margarina com sal; margarina cremosa c/ vegetal, 0% de gorduras trans, 
c/ sal, 500gr, apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos 
mesmos, devendo estar isento de ranço e outras características 
indesejáveis, validade mínima de 11 meses a partir da entrega do 
produto. 

Cx  DELICIA 1.085 36,80 39.928,00 

08 Milho para pipoca 20x500g Frd  BERNARDO 82 24,15 1.980,30 
09 Milho Verde, em conserva, embalagem contendo nomínimo 200g, com 

identificação do produto e prazo de validade. Cx  DEZ MAS 161 28,17 4.535,37 

10 Mistura para Bolosabor chocolate  400g und ZAELI 245 2,86 700,70 
11 Mistura para Bolosabor fubá          400g und ZAELI 315 2,86 900,90 
12 Mistura para Bolo sabor laranja        400g und ZALEI 265 2,66 704,90 
13 Óleo de soja refinado;óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, 

isento de ranço e substancias estranhas; e suas condições deverão 
estar de acordo com a rdc 270 de 22/09/2005 e suas alterações 
posteriores. 20x900ml 

Cx LISA 758 65,96 49.997,68 

14 Orégano;em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, com 
coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; Frd  BERNARDO 50 51,75 2.587,50 

Lote nº.06 

PEREIRA DE OLIVEIRA & MENEZES OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.278.955/0001-57. 

ITEM   UND Marca  Quant.  V. Unit. V. Total 
01 Borracha de panela de pressão 22 lts und FUGOR 20 31,95 639,00 
02 Borracha de panela de pressão 4,5 lts und GX PLENDOR 20 1,99 39,80 
03 Caneca de cerâmica  und YAZI 2.499 4,95 12.370,05 
04 Caneca escolar und SANTANA 3.000 1,77 5.310,00 
05 Chaira estriada.Haste em aço carbono 10'' revestida com cromo-duro. Cabo de 

polipropileno. Argola em aço inox. und MUNDIAL 40 28,32 1.132,80 

06 Coador de café em malha 100% algodão, 24x26x30 diâmetro total 16cm, 
comprimento 20cm, alça revestida c/ PVC. und NERO 210 23,75 4.987,50 

07 Colher feita totalmente em aço inox 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou 
seja, em uma única peça, sem emendas. Os utensílios devem atender as normas 
técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na 
data do edital. 

DZ MARTIZANO 

280 30,58 8.562,40 

08 Concha em alumínio industrial tam. Grande und REAL 
ALUMINIO 

40 21,22 848,80 

09 Copo descartável cx 25x100x180ml(água) cx COPOBRAS 559 34,37 19.212,83 
10 Copo descartável cx 50x100x50ml (café) cx COPOBRAS 267 39,05 10.426,35 
11 Cortador de legumes com tripé tamanho médio und ANADILAR 08 38,69 309,52 
12 Descascador de legumes manual com lâmina de aço inoxidável e cabo de plástico 

ou inox. und KEITA 40 1,88 75,20 

13 Escorredor de macarrão em alumínio industrial  und IRILAR 20 87,25 1.745,00 
14 Faca de corte em inox,Cabo Polipropileno, para carne e legumes profissional "10" 

polegadas und METALCOR 40 16,52 660,80 

15 Faca de corte pra em inox,Cabo Polipropileno, para carne e legumes "8" 
polegadas. und MUNDIAL 40 27,61 1.104,40 

16 Faca de serra (mesa) toda em inox DZ SIMONAGE 40 2,08 83,20 
17 Faca Profissional Lâmina em aço inox 12" polegadas com fio liso. Cabo de 

polipropileno com carbonato fixado por rebites de alumínio. und MUNDIAL 40 42,52 1.700,80 

18 Jarra plástica de aprox. 3 litros, com tampa. und JAGUAR 40 5,76 230,40 
19 Kit gás: Registro para fogão industrial com válvula de segurança, e mangueira de und ALIANÇA 2KH 40 120,70 4.828,00 

Lote nº.08 

 IDS PAPELARIA EIRELI ME, CNPJ: 10.927.373/0001-66 

Item  DESCRIÇÃO  UND  MARCA  Quant..  V. Unit V. Total 
01 Agua sanitária cx 12x1000ml Cx GBEL 473 21,50 10.169,50 
02 Álcool 96° 12x01lts Cx SANTA CRUZ 460 51,50 23.690,00 
03 Amaciante cx 24x500ml Cx MINUANO 19 48,00 912,00 
04 Baciade plástico 12 lt Und TOYPLAST 70 3,50 245,00 
05 Bacia de plástico 25 lt Und TOYPLAST 84 6,25 525,00 
06 Bacia de plástico 30 lt Und TOYPLAST 70 7,60 532,00 
07 Balde de limpeza reforçado c/ alça com revestimento de pvc 12lt Und TOYPLAST 154 4,50 693,00 
08 Banheira em plástico c/ forma anatômica tam. Padrão Und BRASULK 15 32,25 483,75 
09 Caneca em alumínio com alça cap. De 3,6 lts und ERCALUMINIO 45 38,71 1.741,95 
10 Cesto de lixo c/ tampa e pedal cap. 72 litros Und TOYPLAST 132 126,35 16.678,20 
11 Cesto p/ lixo plástico c/tampa telado cap. 60lts Und TOYPLAST 117 12,26 1.434,42 
12 Cesto p/ lixo plástico s/tampa telado cap. 10lts Und TOYPLAST 167 11,13 1.858,71 
13 Cesto para lixo reforçado c/ tampa e pedal, com rodinha, cap. 100lts Und TOYPLAST 100 130,00 13.000,00 
14 Desinfetante cx 12x1 lt (lavanda) Frd GBEL 472 25,37 11.974,64 
15 Desinfetante cx 12x1 lt (pinho) Frd GBEL 455 27,11 12.335,05 
16 Desinfetante cx 6x02 lt (lavanda) frd GBEL 03 27,46 82,38 
17 Desinfetante cx 6x02 lts  (pinho) Frd GBEL 493 27,10 13.360,30 
18 Desinfetante cx 6x2lt (floral) Frd GBEL 472 27,10 12.791,20 
19 Desodorizador de ambiente spray cx 12x360ml/305g (aromas 

variados) CX BOMBRIL 21 145,18 3.048,78 

20 Desodorizante sanitário c/ suporte cx 48x25g-pedra Cx POLITRIZ 61 72,59 4.427,99 
21 Detergente cx c/ 24x500ml (neutro) Cx MINUANO 486 37,10 18.030,60 
22 Escova de lavar roupas em plástico c/ cerdas em nylon tam. Padrão 

12x01 Dz BETANI 25 3,23 80,75 

23 Escova sanitária com cerdas em nylon c/ cabo 12 X 1 Cx BETANI 26 4,51 117.26 
24 Esponja de aço fardo com 10x14x8 und Frd BRILHO 455 18,47 8.403,85 
25 Esponja dupla face tam. Padrão cx 60x1 Cx ASSOLAN 452 30,20 13.650,40 
26 Espumadeira em alumínio grande Und FORTALEZA 30 21,61 648,30 

  

03 Luva em latex para limpeza tam. P. M. G. Par MUCAMBO 1440 3,53 5.083,20 
04 Luva plástica transparente para servir alimento, material: Plástico 

Embalagem com 100 Unidades  . Cx MUCAMBO 1.180 2,82 3.327,60 

05 Luva térmica c/ proteção das mãos e antebraços, contra agente 
térmico (calor) durante contato moderado por manipulação de 
utensílios aquecidos. Luvas térmicas de segurança em pares, modelo 
mitene (2 dedos), confeccionadas em tecido resistente e apropriado 
com tratamento impermeabilizante e anti-chama, camadas isolantes 
internas, costura com linha de meta-aramida ou equivalente, 
resistência mínima de 150º c, comprimento mínimo de 30cm, tamanho 
único. Nr-06 - equipamento de proteção individual portaria nº 3214/78 
do ministério do trabalho e emprego. 

und MUCAMBO 80 5,92 473,60 

06 Sapatilha: calçado em EVA emborrachado adequado para o uso em 
clínicas, laboratórios, escritórios, etc. Certificado de Aprovação 
Ministério do Trabalho CA 34061. 

Par BARUCH 240 49,42 11.860,80 

07 Bota de borracha branca cano longo numeração variadas Par PEGA FORTE 255 23,26 5.931,30 
08 Camisa cola polo confeccionada em tecido malha fria 65% poliéster e 

35%viscose sunset-pillig, cola 100% poliéster. Tamnho P, M, G. Und VETTO 320 21,21 6.787,20 

09 Calçado impermeável, verdadeiramente antiderrapante, com solado 
de borracha vulcanizada colado na entresola. A alta qualidade do 
composto (tpe) deixa o stickyshoe sempre flexível e elástico, sem 
deformar, sem cheiro e sem degradação da cor, mesmo expondo ao 
sol. O solado, exclusivo e patenteado, possui ressaltos que permitem 
que os fluídos escorram rapidamente ao toque do solado com a 
superfície, eliminando a película isoladora ao atrito. Tecnicamente 
desenvolvido para ser usado em pisos lisos que estejam molhados, 
ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. Entre o solado e a 
entresola, possui câmeras de ar que geram amortecimento ao 
caminhar, eliminando qualquer pico de pressão sob a planta do pé. 
Ideal para profissionais que trabalham em pé. A tecnologia de 
colagem utilizada no processo de fabricação, garante total aderência 
durante a vida útil do seu stickyshoe. A "superfície" do calçado não é 
micro porosa, é fechada, assim, não possibilita a proliferação de 
bactérias e consequente mal cheiro(bromidrose). 

Par BURGARDT 220 77,98 17.155,60 

Lote nº.09 

J.G OLIVEIRA SUPERMERCADO-ME CNPJ: 21.886.492/0001-34

27 Espumadeira em alumínio tamanho industrial Und FORTALEZA 44 28,23 1.242,12 
28 Flanela laranja 20x30cm dz OURO 03 21,54 64,62 
29 Flanela laranja 30x50 cm Dz DESCAPARK 226 24,84 5.613,84 
30 Forma de alumínio para bolo retangular n°02 Und FORTALEZA 50 36,30 1.815,00 
31 Forma de alumínio para bolo retangular n°03 Und FORTALEZA 50 48,39 2.419,50 
32 Forma de alumínio para bolo retangular n°04 Und FORTALEZA 50 60,50 3.025,00 
33 Fósforo, alta qualidade, caixa em madeira contendo 40 palitos cada, 

com lixa impressa, com cabeça em composto químico, acondicionado 
em embalagem original com 10 caixas. 

Cx GARBOARDI 20 5,48 109,60 

34 Garfo aço inox tam. Padrão Dz LAUMINCI 18 24,20 435,60 
35 Garrafa térmica 05lts Und INVICTA 48 27,83 1.335,84 
36 Garrafa térmica c/1,8lts com válvula de sucção Und TOMIX 90 76,63 6.896,70 
37 Guardanapo de papel pct c/ 50x21x22 cm Frd NAPS 122 45,81 5.588,82 
38 Isqueiro a gás tam. Padrão cartela 12x1 Dz BIC 52 2,58 134,16 
39 Lanterna em plástico capacidade 02 pilhas Und NORTE 48 20,17 968,16 
40 Limpa alumínio 500 ml 12x500ml  cx POLITRIZ 01 23,30 23,30 
41 Luva de borracha c/ forro cano longo e palma antiderrapante (par) Par DESCARPACK 419 7,90 3.310,10 

Item  Descrição  UND Marca  Quant.  V. Unit V. Total 
01 Avental profissionalimpermeável de silicone120 x 70 Cm Und COLAR 120 28,28 3.393,60 
02 Luva de borracha com forro cano longo e palma textura antiderapante Par MUCAMBO 940 4,23 3.976,20 

Lote nº.09 

J.G OLIVEIRA SUPERMERCADO-ME CNPJ: 21.886.492/0001-34

27 Espumadeira em alumínio tamanho industrial Und FORTALEZA 44 28,23 1.242,12 
28 Flanela laranja 20x30cm dz OURO 03 21,54 64,62 
29 Flanela laranja 30x50 cm Dz DESCAPARK 226 24,84 5.613,84 
30 Forma de alumínio para bolo retangular n°02 Und FORTALEZA 50 36,30 1.815,00 
31 Forma de alumínio para bolo retangular n°03 Und FORTALEZA 50 48,39 2.419,50 
32 Forma de alumínio para bolo retangular n°04 Und FORTALEZA 50 60,50 3.025,00 
33 Fósforo, alta qualidade, caixa em madeira contendo 40 palitos cada, 

com lixa impressa, com cabeça em composto químico, acondicionado 
em embalagem original com 10 caixas. 

Cx GARBOARDI 20 5,48 109,60 

34 Garfo aço inox tam. Padrão Dz LAUMINCI 18 24,20 435,60 
35 Garrafa térmica 05lts Und INVICTA 48 27,83 1.335,84 
36 Garrafa térmica c/1,8lts com válvula de sucção Und TOMIX 90 76,63 6.896,70 
37 Guardanapo de papel pct c/ 50x21x22 cm Frd NAPS 122 45,81 5.588,82 
38 Isqueiro a gás tam. Padrão cartela 12x1 Dz BIC 52 2,58 134,16 
39 Lanterna em plástico capacidade 02 pilhas Und NORTE 48 20,17 968,16 
40 Limpa alumínio 500 ml 12x500ml  cx POLITRIZ 01 23,30 23,30 
41 Luva de borracha c/ forro cano longo e palma antiderrapante (par) Par DESCARPACK 419 7,90 3.310,10 

Item  Descrição  UND Marca  Quant.  V. Unit V. Total 
01 Avental profissionalimpermeável de silicone120 x 70 Cm Und COLAR 120 28,28 3.393,60 
02 Luva de borracha com forro cano longo e palma textura antiderapante Par MUCAMBO 940 4,23 3.976,20 

Lote nº.07 

  UILIAN AMARAL FIGUEREDO CNPJ/MF: 12.640.426/0001-99

borrachanitrílica trançada aço inox mínimo 2mt. 
20 Lima chata und KF 40 6,39 255,60 
21 Pegador de massa ou salada com garras, em aço inox 210mm x 50mm. und SIMONAGIO 20 4,19 83,80 
22 Prato de vidro temperado liso fundo incolor, tipo und NADIR FIGUE 4.000 2,29 9.160,00 
23 Ralador 04 faces em aluminio und YAZI 20 10,29 205,80 
24 Rastelo p/ jardim c/ regulador c/cabo und FAMASTIL 20 8,87 177,40 

Item  DESCRIÇÃO  UND Marca  Quant V. unit.  V. total 
01 Bateria 9vts para calculadora cx ELGIM 52 8,40 436,80 
02 Pilhas alcalinas (lanterna) par ELGIM 117 14,61 1.709,37 
03 Pilhas alcalinas aa (relógio) par ELGIM 48 4,97 238,56 
04 Pilhas alcalinas aaa (controle) par ELGIM 61 4,81 293,41 

Lote nº.07 

  UILIAN AMARAL FIGUEREDO CNPJ/MF: 12.640.426/0001-99

borrachanitrílica trançada aço inox mínimo 2mt. 
20 Lima chata und KF 40 6,39 255,60 
21 Pegador de massa ou salada com garras, em aço inox 210mm x 50mm. und SIMONAGIO 20 4,19 83,80 
22 Prato de vidro temperado liso fundo incolor, tipo und NADIR FIGUE 4.000 2,29 9.160,00 
23 Ralador 04 faces em aluminio und YAZI 20 10,29 205,80 
24 Rastelo p/ jardim c/ regulador c/cabo und FAMASTIL 20 8,87 177,40 

Item  DESCRIÇÃO  UND Marca  Quant V. unit.  V. total 
01 Bateria 9vts para calculadora cx ELGIM 52 8,40 436,80 
02 Pilhas alcalinas (lanterna) par ELGIM 117 14,61 1.709,37 
03 Pilhas alcalinas aa (relógio) par ELGIM 48 4,97 238,56 
04 Pilhas alcalinas aaa (controle) par ELGIM 61 4,81 293,41 

isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado 
em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente 
vedado; validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas 
alterações posteriores. 20x100g 

15 Ovo branco ou vermelho de galinha; grande; pesando no mínimo 55 
gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias tóxicas; 
acondicionado em embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 
15 dias do seu acondicionamento; e suas condições deverão estar de 
acordo a riispoa/ma, resolução cipoa 005 de 05/07/91. 

Dz XXXXX 583 3,44 2.005,52 

16 Pão francês produto fermentado, preparado, obrigatoriamente, com 
farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por 
apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de 
cor branco-creme de textura e granulação fina não uniforme. Suas 
condições deverão estar de acordo com a rdc nº 90 de 18/10/2000 e 
suas alterações posteriores. 

Kg  XXXXX 25.080 8,97 224.967,60 

17 Pão para cachorro quente c/ 05 unid. Pct XXXXX 11.800 3,03 35.754,00 
18 Peito de frango congelado s/tempero Kg  GUIBOM 5.749 5,31 30.527,19 
19 Peixe de couro (pintado) fresco e refrigerado Kg  XXXXX 3.700 12,27 45.399,00 
20 Pescado da região (tambaqui, tucunaré pira rara) fresco e refrigerado Kg  XXXXX 2.349 13,09 30.748,41 
21 Pimentão verde de boa qualidade Kg XXXXX 332 2,29 760.28 
22 Pirulito;sabores variados cx 36x600g Cx SIMONETO 168 137,02 23.019,36 
23 Polvilho azedo frd 10x500g Frd  BERNARDO 49 49,70 2.435,30 
24 Polvilho docefrd 10x500g Frd  BERNARDO 44 45,42 1.998,48 
25 Presunto cozido fatiado Kg  FRIELLA 1.520 13,61 20.687,20 
26 Queijo tipo mussarela Kg  VALE 

CERDE 3.180 14,11 44.869,80 

27 Refrigerante pct 06x02 litros sabores variados Frd  LIN’AGUA 1.104 13,74 15.168,96 

Lote nº. 05 

J.G OLIVEIRA SUPERMERCADO-ME CNPJ: 21.886.492/0001-34

Item  Descrição  UND Marca  Quant. V. Unit. V. Total 
01 Repolho Branco, de primeira qualidade, sem casca protetora, 

apresentando grau de maturação, tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. 

Kg  XXXXX 7.520 3,12 23.462,40 

02 Sal refinado; cloreto de sódio extraído de fontes naturais, recristalizado, 
com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, 
adicionado de antiumectante e iodo, conforme legislação decreto 75697, 
de 06/05/75 e rdc 130, de 26/05/03. 30x1kg 

Frd  MESTRE CUCA 761 22,28 16.955,08 

03 Salsicha de Frango, tipo hot dog, com teores reduzidos de gorduras, 
calorias e sódio, acondicionada em embalagem plástica, embalada à 
vácuo, com 500g, com identificação do produto e prazo de validade. 
Ingredientes: Carne de frango, carne de aves mecanicamente separada, 
proteína vegetal, glicose, sal, amido (máx. 2%), conservadores: nitrato e 
nitrito de sódio, estabilizante: tripolifosfato de sódio, 
antioxidante:eritorbato de sódio, aromatizante: aroma natural.  

Kg  FRIATO 1.700 4,32 7.344,00 

04 Salsicha; tipo hot-dog; composta de carne bovina; fresca c/condimentos 
triturados, misturados, cozidos; acondicionada em embalagens plásticas 
flexíveis, atóxicas, termosselada a vácuo, embalagem secundaria de 
papel cartonado; pesando aproximadamente 50 g cada unidade, e suas 
condições deverão estar de acordo com a instrução normativa n° 4, de 
31/03/00; e resolução anvisa nº 259, de 20/09/02.  

Kg  MANA 1.710 4,32 7.387,20 

05 Sardinha em conserva óleo comestível 125g; pescado em conserva; 
sardinha; preparados com dimensões uniformes, e estar regularmente 
dispostas no recipiente, ser de fácil separação; apresentação: devera ser 
cozida, íntegra, descabeçada, descamada, evicerada, sem nadadeiras; 
conservado em óleo comestível e condimentos, exceto pimenta; com 
aspecto cor, odor sabor próprios e textura própria, não poderá 

Cx  88 221 118,36 26.157,56 

apresentar-se mole, flácida ou dura; isento de ferrugem e danificação e 
suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 175/2003, 
de 12/01/03, 360/03 da anvisa/ms.50x125g 

06 Suco concentrado sabor abacaxi; polpa de fruta concentrado; sabores; 
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma suco concentrado de fruta; 
líquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado, 
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação 
até o consumo; isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem 
açúcar,em embalagem plástica de 500 ml cada unidade; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução - cnnpa nº 12, de 
24/07/78 e rdc 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve 
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no 
respectivo regulamento técnico, devendo apresentar identificação e 
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária. 12x500ml 

Frd  DA FRUTA 475 46,79 22.225,25 

07 Suco concentrado sabor caju; polpa de fruta concentrado; sabores; 
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma suco concentrado de fruta; 
líquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado, 
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação 
até o consumo; isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem 
açúcar,em embalagem plástica de 500 ml cada unidade; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução - cnnpa nº 12, de 
24/07/78 e rdc 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve 
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no 
respectivo regulamento técnico, devendo apresentar identificação e 
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.12x500ml 

Frd DA FRUTA 498 33,75 16.807,50 

08 Suco concentrado sabor maracujá; polpa de fruta concentrado; sabores; 
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma suco concentrado de fruta; 
líquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado, 

Frd  DA FRUTA 499 56,81 28.348,19 

submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação 
até o consumo; isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem 
açúcar,em embalagem plástica de 500 ml cada unidade; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução - cnnpa nº 12, de 
24/07/78 e rdc 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve 
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no 
respectivo regulamento técnico, devendo apresentar identificação e 
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.12x500ml 

09 Suco concentrado sabor uva; polpa de fruta concentrado; sabores; 
composto líquido extraído pelo esmagamento das partes comestíveis de 
frutas carnosas; apresentação na forma suco concentrado de fruta; 
líquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico adequado, 
submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação 
até o consumo; isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem 
açúcar,em embalagem plástica de 500 ml cada unidade; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução - cnnpa nº 12, de 
24/07/78 e rdc 272, de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Deve 
atender às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas no 
respectivo regulamento técnico, devendo apresentar identificação e 
contato do fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais e selo de inspeção sanitária.12x500ml 

Frd  DA FRUTA 499 46,79 23.348,21 

10 Tempero alho e sal c/1kg Kg  NERO 76 5,10 387,60 
11 Tomate da região - tomate para salada, boa qualidade, tamanho médio, 

no ponto de maturação adequado para o consumo, com polpa firme e 
intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. 

Kg  XXXXXX 7.274 4,04 29.386,96 

12 Trigo para Quibe, contendo no mínimo 20x500g, com identificação do 
produto e prazo de validade. frd MESTRE CUCA 40 48,79 1.951,60 

13 Vinagre de álcool colorido cx 12 x 750 ml  Cx  TOSCANA 104 24,40 2.537,60 



Vence finalmente quem não se apóia nos outros.
Rondônia, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 - Correio Popular
PUBLICAÇÕES OFICIAIS2-4

Lote nº. 10 

 UILIAN AMARAL FIGUEREDO CNPJ/MF: 12.640.426/0001-99 
Item  Descrição  UND Marca  Quant V. Unit V. Total  
01 Luvas em latex para limpeza tamanho P, M e G par KALIPSO 1.910 3,06 5.844,60 
02 Pá p/lixo em plástico c/ cabo longo grande de madeirade rosca. Und PARABONI 73 6,57 479,61 
03 Pá para cozinha de polietileno na cor branca ou similar, resistentea 

alteração de temperaturas sem danificar o material. tam. Grande 
industrial. 

Und SOLVAC 46 55,14 2.536,44 

04 Panela de pressão 5lts Und PANELUX 34 28,96 984,64 
05 Panela de pressão para 22lts Und ERILAR 43 345,94 14.875,47 
06 Panela em alumínio c/ tampa c/ alçanº 36 Und COZINHA 

MINEIRA 23 183,81 4.227,63 

07 Panela em alumínio c/ tampa c/ alçanº 40 Und COZINHA 
MINEIRA 24 253,99 6.095,76 

08 Panela em alumínio c/ tampa c/ alçanº 44 Und COZINHA 
MINEIRA 23 278,13 6.396,99 

09 Panela em alumínio c/ tampa c/ alça nº 48 Und COZINHA 
MINEIRA 20 306,35 6.127,00 

10 Panela em alumínio c/ tampa c/ alça nº 50 Und COZINHA 
MINEIRA 22 380,16 8.363,52 

11 Panela em alumínio c/ tampa c/ alça nº 52 Und EIRILAR 22 383,77 8.443,94 
12 Pano de prato em algodão 12x01x48x73cm Dz M.C 108 29,40 3.175,20 
13 Pano extra grande  p/ limpeza pesada uso industrial, comercial e 

residencial. 78x88cm, no mínimo 85% algodão, cor clara. Dz ARTE PANO 295 70,73 20.865,35 

14 Papel alumínio 45cm x7,5mts Und WIDA 140 3,28 459,20 
15 Papel higiênico branco 16x4x30mt (macio) Frd FLORAL 687 32,59 22.389,33 
16 Papel toalha 12x02 rolo de 20cm x 23mts Frd SKALA 127 35,56 4.516,12 
17 Placa de corte; material plástico super resistente e de ótima qualidade; 

produto atóxico, impermeável e de fácil higienização; para uso 
doméstico e profissional. 8mm x 100cm x 500cm 

Und REAL 20 323,06 6.461,20 

18 Prato descartável em plástico cx 25x10x21cm Cx MINAS PLAST 150 35,09 5.263,50 
19 Pregador de roupas de plástico cx 50x12x1 Cx CRISTAL 10 70,73 707,30 
20 Rastelo P/ Jardim C/ Regulador C/Cabo und FAMASTIL 47 8,35 392,45 
21 Registro para fogão a gas completo und ALIANÇA 06 19,49 116,94 
22 Rodo em plástico 30 cm com cabo 12x1 Dz PUXA E SECA 85 36,20 3.077,00 
23 Rodo em plástico 40 cm com cabo 12x1 DZ PUXA E SECA 20 47,34 946,80 
24 Rodo em plástico 60 cm com cabo 12x1 Dz PUXA E SECA 133 80,76 10.741,08 
25 Sabão em barra cx 50x200g Cx JAMARI 120 21,72 2.606,40 
26 Sabão em pó cx 24x500gr Cx TIXAN 596 62,43 37.208,28 
27 Sabonete neutro com hidratante12x90gr Dz IARA 43 7,99 334,97 
28 Saco p/ lixo 100lt cx 6 x 5 x 70cmx90cm cx BRASILEIRIN

HO 652 30,03 19.579,56 

29 Saco p/ lixo 25x10x30lt cx BRASILEIRIN
HO 62 35,60 2.207,20 

30 Saco p/ lixo 50lt 25x10x50lt cx BRASILEIRIN
HO 66 39,52 2.608,32 

31 Saco para lixo dimensões25x10x15lts Cx BRASILEIRIN
HO 434 25,97 11.270,98 

32 Soda caustica cx 12x01kg Cx LIPOM 54 79,53 4.294,62 
33 Touca descartavelpct 100x1 und Frd MINAS PLAST 1009 6,62 6.679,58 
34 Vasilha de plástico com tampa e trava 10 lts perfil baixo. Unid ERCA 50 16,93 846,50 
35 Vasilha de plástico com tampa e trava 15 lts perfil alto Unid ERCA 48 14,11 677,28 
36 Vassilia de plástico c/ tampa e trava cap. 25 lt -fabricação em 

polipropileno, bmc ou smc; atóxico para alimentos; incolor; empilhável; 
com tampa hermética do mesmo material e trava. Perfil alto.  

Unid JAGUAR 45 30,63 1.378,35 

37 Vassilia de plástico c/ tampa e trava cap. 45 lt -fabricação em 
polipropileno, bmc ou smc; atóxico para alimentos; incolor; empilhável; 
com tampa hermética do mesmo material. Resistentes á alta e baixa 
temperatura. Perfil baixo 

Unid SANREMO 45 77,98 3.509,10 

38 Vassilia de plástico c/ tampa e trava cap. 56 lt -fabricação em 
polipropileno, bmc ou smc; atóxico para alimentos; incolor; empilhável; 
com tampa hermética do mesmo material. Resistentes á alta e baixa 
temperatura. Perfil alto 

Unid SANREMO 43 48,50 2.085,50 

39 Vassoura com cerdas em nylon com cabo 12x1 Dz PLUS 146 47,34 6.911,64 
40 Vassoura de cipó com cabo Dz PLUS 65 115,83 7.528,95 
41 Placa de corte, material plástico super resistente 8mmx1000cm und SANREMO 10 58,48 584,80 

EVANDRO BUCIOLI                                                                     Bruna Hellen Kotarski 
Pregoeiro Oficial                                                                       Secret. Muni. De Administração 
Portaria nº 1814/GP/2013                                                                   Portaria nº05/2015 

EMPRESA DETENTORA 

Pereira de Oliveira & Menezes Oliveira LTDA                 
CNPJ/MF: 13.278.955/0001-57 
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Aviso de Licitação Fracassada
Pregão Eletrônico Nº. 001/CPL/2016

Edital Nº.002/CPL/2016

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015,  torna 
público,  nos termos da Lei 10.520/02 e da Lei de 
8.666/93, para conhecimento dos licitantes e de-
mais interessados, que a Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 001/CPL/2016, realizada 
no dia 26/01/2016 às 11:00 horas, horário de 
Brasília. objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM CONCURSO 
PÚBLICO, foi declarada FRACASSADA. 
Maiores informações encontrar-se-á a disposi-
ção dos interessados na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, sito 
à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda 
à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de 
expediente das 07:00 às 13:00 horas ou através 
do telefone (69) 3465 1112.

 
Teixeirópolis/RO, 11 de fevereiro de 2016.

Lucio Nobre dos Santos
Pregoeiro

Decreto nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº: 025/CPL/2016

Edital Nº. 029/CPL/2016

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 168/GAB/2015 de 21 de outubro 
de 2015, torna público que realizará a Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor 
Preço e será julgada Menor Preço por ITEM, nos 
termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 
3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 083/
GP/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal 
de Educação de Cultura e Turismo - SEMECT. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLA-
RES (ÁREA INTERNA E EXTERNA). Esti-
mado no valor de R$ 107.200,00 (Cento e sete 
mil e duzentos reais). Processo Administrativo 
nº GI-177/2016 – Data para cadastro de proposta 
12/02/2016 a partir das 08:00 h, data para aber-
tura de propostas e inicio da sessão pública: dia 
24/02/2016, com início às 10:00 h, horário de 
Brasília – DF, local www.cidadecompras.com.
br. Informações Complementares: O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados 
no site supracitado ou na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, sito 
à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda 
à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de 
expediente das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo 
site www.teixeiropolis.ro.gov.br, para maiores 
informações através do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis/RO, 05 de fevereiro de 2016.

Lúcio Nobre dos Santos
Pregoeiro

Decreto nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná
1ª vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. 

Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 
– Fax: (69) 3421-1337 – Fone: (69) 3421-5128

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias

Processo: 0014747-34.2012.822.0005
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária, Aqui-

sição.
Requerente: Lindomar Carvalho da Silva e 

Liana Trento do Nascimento Silva
Advogado: Nailson Nando de Oliveira de 

Santana OAB/RO 2634
Requerido: Nilda Dias Santana de Arruda 

e outros
Valor da ação: R$ 20.000,00

A Doutora Sandra Martins Lopes, Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na forma da 
Lei, etc…

FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida 
NILDA DIAS SANTANA DE ARRUDA, nas-
cida em 24/10/1965, natural de Camapuã/MS, 
brasileira, filha de Diolino Joaquim de Santana e 
Leovalda Dias Rocha, para responder à presente 
ação de Procedimento Ordinário, e querendo, 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 
e, AVISA aos interessados ausentes incertos e 
desconhecidos, de que tramita no Cartório da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná-
-RO, os Autos de USUCAPIÃO tendo com Re-
querentes Lindomar Carvalho da Silva e Liana 
Trento do Nascimento Silva e Requeridos José 
Willians Pereira de Arruda e Nilda Dias Santana 
de Arruda, para que os interessados, querendo, 
manifestem-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada 
a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
articulados pelo(a) Requerente.

NATUREZA DO PEDIDO: Os Requerentes 
há mais de 12 (doze anos) anos encontram-se na 
posse do imóvel de terras urbano denominado 
lote n. 13, quadra 67, setor 02, localizado na 
Rua Santa Luzia, nº 670, com os seguintes 
limites e confrontações; FRENTE para a Rua 
Santa Luzia, medindo 10,00 m; LADO DIREI-
TO com o lote 14, medindo 30,00 m; LADO 
ESQUERDO com o lote 12, medindo 30,00 
m; FUNDOS com o lote 21, medindo 10,00 m. 
O loteamento Lucimar encontra-se registrado 
sob o n. R1/5347 as fls. 268 do livro 2-R, pelo 
Cartório de Registro de Imóveis desta cidade. 
O referido imóvel encontra-se cadastrado junto 
à Prefeitura Municipal de Ji-Paraná sob o n. 
002067-013. Consta ainda que a propriedade a 
se declarar o Usucapião é de propriedade de José 
Longuinho de Arruda, falecido em 24/01/2010, 
tendo deixado herdeiros José Willians Pereira 
de Arruda e Nilda Dias Santana de Arruda. Há 
mais de 12 anos os autores veem exercendo a 
posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o 
lote, desde 01/03/2000, morando os mesmos 
no imóvel residencial. No dia 30/03/1989 o “de 
cujus” adquiriu por meio de escritura pública de 
venda e compra o referido imóvel da empresa 
Sul Imóveis Ltda. No dia 08/01/1991 o falecido 
outorga poderes ao Sr. Iris Pereira de Azevedo 
para que este transmitisse a tradição do imóvel 
ao comprador Wagner Bartelels pela quantia de 
R$ 4.500,00 e naquele momento substabelece ao 
novo comprador. No dia 01/03/2000, o primeiro 
Requerente compra o imóvel do Sr. Wagner 
Barbetels pelo valor de R$ 6.000,00 – que no-
vamente substabelece os poderes do instrumento 
procuratório. Os requerentes propuseram pedido 
administrativo junto à Prefeitura Municipal de 
Ji-Paraná para que fosse transferido o IPTU, 
bem como tentaram realizar a escritura de 
compra e venda do imóvel, mas sem sucesso, 
alegaram a negativa devido a morte do Sr. José 
Longuinho de Arruda. Os autores pleiteiam que 
seja declarado o domínio dos requerentes sobre 
o imóvel usucapiendo descrito e individualizado 
na planta anexa, com a expedição do competente 
mandado para o Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca, bem como sejam condenados os 
requeridos ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios. 

Ji-Paraná, 29 de janeiro de 2015.

Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório

Autorizada – Portaria 003/2009/
GAB/1ªVCRPC

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Pedido de Adão Honorio Cardoso, Loca-

lização LINHA 156 – KM 18 – LOTE 31-B 
- GLEBA 02- SETOR RIO BRANCO II, ALTA 
FLORESTA D’OESTE – RO CPF: 665.190.712-
34, torna-se público que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 11/02/2016, a LICENÇA PREVIA 
para atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
Pedido de Adão Honorio Cardoso, Loca-

lização LINHA 156 – KM 18 – LOTE 31-B 
- GLEBA 02- SETOR RIO BRANCO II, ALTA 
FLORESTA D’OESTE – RO CPF: 665.190.712-
34, torna-se público que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 11/02/2016 a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO
Pedido de Adão Honorio Cardoso, Loca-

lização LINHA 156 – KM 18 – LOTE 31-B 
- GLEBA 02- SETOR RIO BRANCO II, ALTA 
FLORESTA D’OESTE – RO CPF: 665.190.712-
34, torna-se público que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 11/02/2016 a LICENÇA OPERA-
ÇÃO para atividade de Piscicultura.


