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T E R M O  D E  INEXIGIBILIDADE  D E  L I C I T A Ç Ã O  3 / 2021 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº069/2020/CODANORTE/MONTES CLAROS/MG 

Exercício: 2021 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
Estado do RONDÔNIA 

DATA: 08/02/2021       PROTOCOLO: 147 / 2021 PROCESSO: 147 
CONTRATANTE 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: MABELE COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI 

Endereço: SANTOS DUMONT, 1883 
Bairro: CENTRO   Cidade: LAURO DE FREITAS - BA CEP: 42.702-400 

CNPJ: 35.457.127/0001-19  Insc. Estadual: 163.053.022 

Telefone: (71)2137-8851 
OBJETO 

O Objeto constitui no procedimento licitatório para a aquisição de Equipamentos e materiais permanentes, Veículo Ambulância Furgão -
Tipo D, conforme quantitativos e especificações técnicas relacionadas no Termo de Referência e propostas de aquisição de 
equipamento/material permanente anexos ao processo. 

JUSTIFICATIVA 
Tal solicitação tem por objetivo atender o Hospital Municipal, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, 
sendo necessário adquirir novas viaturas, para garantir o translado dos usuários atendidos nas unidades de saúde, principalmente os casos 
de urgência, que são encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal ou para o Hospital de referência em outros Municípios. Deste 
modo, assegura-se que as pessoas possam ter o direito de ir e vir com as devidas atenções necessárias à saúde. A necessidade dessa 
ambulância e de grande importância, salientamos que com aquisição de outra ambulância, proporcionará acesso aos serviços, humanização 
e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do Município.                                                   
A aquisição destes equipamentos possibilita e garante um atendimento diferenciado, efetivo e transformador, viabilizando uma qualidade 
de vida melhor. Desta forma, os objetos deste te 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0200610302000115574490520000 20130
036 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   28615   1.00VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA 

PADRÃO SAMU 192 Veículo tipo furgão com carroceria em aço e 
original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância 
padrão SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 
(dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas 
traseiras. Motorização mínima: motor dianteiro;4 cilindros; turbo 
com intercooler; combustível diesel; potência de pelo menos 100 
CV; torque mínimo de 24 kgfm³; cilindrada mínima = 2.000 cm³; 
sistema de alimentação = injeção eletrônica; capacidade mínima = 
70 litros. freios e suspensão: conforme linha de produção. 
transmissão: mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré, demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, código de 
trânsito brasileiro e em conformidade com o PROCONVE. 
Estrutura: cabine e carroceria serão as originais do veículo, 
construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de 
atendimento (compartimento de carga) com capacidade volumétrica 
não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas 
portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições 
(de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 
1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, 
impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar 
em desnível. portas em chapa, com revestimento interno em 
poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de 
aberturas de fácil acionamento. a altura interna do veículo deverá ser 
original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da 
ambulância. sistema elétrico: será o original do veículo, com 
montagem de sistema secundário com bateria adicional; a 
alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi 
original do fabricante e uma outra, independente, para o 
compartimento de atendimento; o sistema elétrico deverá estar 
dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens 
especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em 
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, 
fiação ou disjuntores; o compartimento de atendimento e o 
equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos  
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totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. o 
painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada 
próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada 
com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110v 
(ac), duas 5v(dc) padrão usb e duas para 12v(dc); as tomadas 
elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de 
qualquer tomada de oxigênio. tomada externa tripolar para captação 
de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. 
iluminação interna: a iluminação do compartimento de atendimento 
do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação 
fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e artificial - 
deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, 
com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo LED. iluminação 
externa: a iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol 
articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da 
carroceria, com acionamento independente e foco direcional 
ajustável 180º na vertical. 

Total:  200,041.30

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

Prefeito Municipal 
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AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 013/2021
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado 
de Rondônia, Localizada na Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, 
através da Equipe do Pregão Eletrônico, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que realizará, na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93, 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico/Registro de 
Preços, do tipo Menor Preço por item, tendo como Serviços 
de Configuração, Manutenção e Cabeamento de Internet, 
para atender as necessidade da Administração.

AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº 08-1/2021
b) FONTE DE RECURSOS: Próprio
c) ABERTURA: 19/02/2021 as 10:00 horas (horário de 
Brasília).
d) LOCAL: No endereço eletrônico web www.licitanet.
com.br.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação em dias úteis, das 07h00minhrs às 
13h00minhrs, endereço supracitado, e no endereço eletrônico 
www.licitanet.com.br.

São Francisco do Guaporé/RO, 09 de fevereiro de 2021.

Maikk Negri
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 039/2021

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico Nº: 008/CPL/2021
Edital Nº: 009/CPL/2021
Processo Administrativo nº GI – 116/2021 
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do 
Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 010/GAB/2021 
de 13 de Janeiro de 2021, torna público que realizará a Li-
citação na modalidade. Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço 
e será julgado Menor Preço por ITEM/LOTE, nos termos 
da Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 
n°5.450/05 e n°10.024/19, decretos Municipais nº083/GP/07, 
n°189/GAB/2017 e 092/GAB/2020, de 07 de julho de 2020, 
e a lei geral municipal 729 de 11/07/2013, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, também a lei comple-
mentar nº 123/2006, combinando com a lei complementar 
nº 147/2014. Para atender a Secretária Municipal de Obras 
e serviços Públicos – SEMOSP. Objeto: Contratação de em-
presa para aquisição de material de consumo (ferramentas e 
outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos do município de Teixeirópolis/
RO. Estimado no valor total de R$ 16.818,49 (dezesseis mil 
e oitocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos). Pro-
cesso administrativo nº GI – 116/2021, será realizada no dia 
24/02/2021, com início às 10h00min horário de Brasília – DF, 
local www.licitanet.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, situada à Av. Afonso Pena, n° 2280, 
Centro, de segunda à sexta feira, exceto feriados, em horário 
de expediente das 07h00min às 13h00min, ou pelo site www.
teixeiropolis.ro.gov.br, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 10 de Fevereiro de 2021.

Jean Vieira de Araújo
Secretario Municipal de Licitação e Compras

Portaria n° 011/GAB/2021 de 06/01/2021

Aviso de Licitação 
Tomada de Preços n° 001/CPL/2021
Edital nº 10/CPL/2021
1.PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para o 
conhecimento de interessados, que se encontra instaurada a 
licitação, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo de Menor Preço Global, conforme o Edital de Licitação 
Nº 10/CPL/2021 e processo GI- 127/2021 regido pela Lei 
Federal 8.666/93, e suas alterações, com sessão de abertura 
marcada para o dia 26 de Fevereiro de 2021, às 10h00min, 
na sala de Licitação na sede desta Prefeitura, cito Av. Afonso 
Pena, n.º 2280, em Teixeirópolis/RO, telefone (69) 3465-1112, 
tendo por finalidade a qualificação das empresas e a seleção 
de propostas.
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço (reforma da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Amorim da 
Silva) pertecente ao municipio de Teixeirópolis/RO.
3. DA FONTE DE RECURSOS
Informamos ainda que os recursos orçamentários no valor 
da média de R$ 36.504,50 (trinta e seis mil e quinhentos 
e quatro reais e cinquenta centavos) para a contrata-
ção de serviços serão tirados na função programática 
02.04.0012.3610010.2035, elemento de despesas 4.4.90.51, 
ficha 77 – Obras e instalações, provenientes de Recurso: 
PRÓPRIO.
4. DO EDITAL E SUA AQUISIÇÃO.
O Edital, bem como o Projeto Básico e os demais elementos 
técnicos pertinentes encontram-se disponíveis, para conhe-
cimento dos interessados, na sala da CPL, de segunda a 
sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, pelo site http//www.
teixeiropolis.ro.gov.br ou através de solicitação por e-mail: 
cpl@teixeiropolis.ro.gov.br. Para maiores informações pelo 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 10 de Fevereiro de 2021.

Jean Vieira de Araújo
Secretário Municipal de Licitação e Compras

Portaria n° 011/GAB/2021 de 06/01/2021

PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL

A EMPRESA F. E. ALVES FILHO ME, COM O NOME 
FANTASIA CIA FORRO BRASIL, INSCRITO NO CNPJ: 
04.601.109/0001-35, LOCALIZADA NA ROD BR 364 KM 
516 número 3948, DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES RO, 
TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA ARIQUE-
MES, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA 
A ATIVIDADE BOATES, DISCOTECAS, DANCETERIAS, 
SALÕES DE DANÇA/SIMILARES, E VEÍCULO DE SOM.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

PALÁCIO URUPÁ: Avenida 02 de Abril,1701- Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia - CEP 76.900-149 -
CNPJ 04.092.672/0001-25 - Fone: (69) 3416-4024 site: www.ji-parana.ro.gov.br

email: semad.pmjp@gmail.com

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Secretaria Municipal de Administração

ERRATA DO EDITAL Nº 001/SEMAD/2021 – SEMAD/SEMUSA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, Edital
001/SEMUSA-SEMAD, nomeada por ato do Prefeito Municipal, constituída através do
Decreto N. 14401/GAB/PMJP/2021, de 21 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições
legais, publica ERRATA, junto ao EDITAL Nº 001/SEMAD/2021, publicado no  Diário
Oficial do Município no dia 01/02/2021 e jornal Correio Popular edição de 01 e 02/02/2021, para
nele fazer constar:

ONDE SE LÊ:
1.4. O Processo Seletivo realizar-se-á por meio de avaliação curricular (experiência
profissional e qualificação), conforme tabela de pontuação apresentada no abaixo neste
Edital, onde serão ofertadas vagas para os cargos de: Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e
Técnico em Laboratório, para contratação imediata, bem como serão classificados todos os
candidatos que apresentarem o curriculum e cumprirem os requisitos legais.

TABELA 1 – DOS REQUISITOS:

.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

TÍTULOS Valor de
cada título

Máximo de
pontos

Pontuação
obtida

Certificado de Curso de Doutorado na área
da saúde 3,0 3,0

Certificado de Curso de Mestrado na área
da saúde 2,0 2,0

Certificado de Pós Graduação lato Sensu
na área da saúde

1,5 por
curso 3,0

Curso de Capacitação, Aperfeiçoamento
ou Atualização na área da saude, com

carga horária acima de 60 horas.
0,5 por
curso 2,0

Curso avulso na área da saude com carga
horária igual ou superior a 40 horas.

1,0 por
curso 2,0

Experiência de serviço na área da saude,
no setor público ou privado, até o limite

máximo de 36 (trinta e seis) meses
2,0 por

mês 6,0

PONTUAÇÃO TOTAL............................................................. 18,00

PALÁCIO URUPÁ: Avenida 02 de Abril,1701- Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia - CEP 76.900-149 -
CNPJ 04.092.672/0001-25 - Fone: (69) 3416-4024 site: www.ji-parana.ro.gov.br

email: semad.pmjp@gmail.com

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Secretaria Municipal de Administração

LEIA-SE:
1.4. O Processo Seletivo realizar-se-á por meio de avaliação curricular (experiência
profissional e qualificação), conforme tabela de pontuação apresentada no abaixo neste
Edital, onde serão ofertadas vagas para os cargos de: Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e
Técnico em Laboratório, para contratação imediata, bem como serão classificados todos os
candidatos que apresentarem o curriculum e cumprirem os requisitos legais.

TABELA 1 – DOS REQUISITOS:

Ji-Paraná, 09 de fevereiro de 2021.

Inês da Silva Primo e Silva
Presidente da Comissão

Dec. n. 14401/GAB/PM/JP/2021

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

TÍTULOS Valor de
cada título

Máximo de
pontos

Pontuação
obtida

Certificado de Curso de Doutorado na área
da saúde 3,0 3,0

Certificado de Curso de Mestrado na área
da saúde 2,0 2,0

Certificado de Pós Graduação lato Sensu
na área da saúde

1,5 por
curso 3,0

Curso de Capacitação, Aperfeiçoamento
ou Atualização na área da sauded, com

carga horária acima de 60 horas.
0,5 por
curso 2,0

Curso avulso na área da saude com carga
horária igual ou superior a 40 horas.

1,0 por
curso 2,0

Experiência de serviço na área da saude,
no setor público ou privado, até o limite

máximo de 36 (trinta e seis) meses
2,0

por ano
6,0

PONTUAÇÃO TOTAL.............................................................     18,00
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 1-11214/2020/SEMUSA
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira 
Oficial, Decreto nº 13.814/2021, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará na forma do disposto na Lei 
Federal n. 10.520/02, Lei Municipal n. 9.753/05, Lei Federal n. 
8.666/93, e suas alterações e da Lei Complementar n. 123/06, 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a O objeto 
da presente licitação é a aquisição de material de consumo 
medicamentos para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em 
caráter emergencial, para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Saúde - SEMUSA, em conformidade com 
as especificações técnicas e condições constantes no Termo 
de Referência (Anexo I). Valor Estimado: R$ 321.605,30 
(trezentos e vinte e um mil, seiscentos e cinco reais e trinta 
centavos). Data de Abertura: 25/02/2021. Horário: 9hs30min 
(Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: http://www.
comprasgovernamentais.gov.br, local este, onde poderá ser 
lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná/RO, 10 de fevereiro de 2021.

Ariele Fernandes Alves
Pregoeira Oficial 

Decreto nº 13.814/2021

RENOVAÇÃO LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA – RLAS 

A CACOAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO 
E AÇO LTDA, localizada na Rua Rio Branco n° 1684 Bairro: 
Centro, Cidade:  Cacoal/RO com o CNPJ: nº 05.120.259/0001-
90, torna público que requereu à SEMMA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Cacoal em 05/02/2021 com 
Processo: 074/2019 a RLAS-Renovação da Licença Am-
biental Simplificada para a atividade: Comércio varejista 
de ferragens e ferramentas;

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA-RLAS

Buritis Comércio de Ferro e Aço Ltda (Minasaço), loca-
lizado na Avenida Ayrton Senna, n° 2498 Bairro: Setor 03, 
Município: Buritis com CNPJ: nº 08.987.147/0001-29, torna 
público que requereu à SEMMAS – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade de Buritis, em 04/02/2021, 
a Renovação da Licença Ambiental Simplificada, conforme 
Processo nº 1-611/2015 - 1801336574, para a atividade de 
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 1/2021
AMPLA PARTICIPAÇÃO
O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por intermé-
dio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 111/2019, torna 
público que encontra-se instaurada a  Licitação na modalidade 
Pregão em sua forma Eletrônica nº 1/2021, tendo como objeto: 
Aquisição de insumos para lama asfáltica (Emulsão Asfaltica 
RL-1C), para atender as necessidades do Municipios de Nova 
Brasilândia D’Oeste-RO. A Presente licitação foi estimada em 
R$ 218.833,50 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e 
três reais e cinquenta centavos). A Licitação será na modali-
dade PREGÃO em sua forma Eletrônica com o Nº 1/2021, 
tipo Menor Preço Por Item. O certame será regido pela Lei nº 
10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93; 
Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Complementar 123/2006. 
O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da 
sessão pública será no dia  24 de fevereiro de 2021 às 09:00. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
oficial de Brasília. Local: www.licitanet.com.br. Informa-
ções Complementares: O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados no site supracitado, no site oficial da Prefeitura 
www.novabrasilandia.ro.gov.br – “Transparência Municipal” 
e na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Nova 
Brasilândia D’Oeste, RO, Avenida Juscelino Kubitschek, 
3697, centro, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 07h30min às 13h30min. Outras 
informações pelo telefone (69) 3418-2239.

Nova Brasilândia DOeste, 10 de fevereiro de 2021.

Vildimark Cardoso dos Santos
Pregoeiro – Port.111/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secretaria Municipal de Planejamento 
 

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada na Av. 2 de abril, nº 

1701, Bairro Urupá, CNPJ n° 04.092.672/0001-25 torna público que 

requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-

Paraná, em 02/02/2021, a Licença Municipal de Instalação, para a 

atividade de PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL VIEIRA 

DOS SANTOS (TRECHO ENTRE RUA GOV. JORGE 

TEIXEIRA À CAMPO GRANDE). EM JI-PARANÁ – RO. 

 

ÁREA TOTAL DE 2.401,42 m² E EXTENSÃO TOTAL DE 320,00 

M  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 082/2020 

 

 

Ji-Paraná/RO, 02 de fevereiro de 2021. 
 

 
ISAÚ RAIMUNDO DA FONSECA  

Prefeito Municipal 
 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO (RLMO)

A MEGABOM INDÚSTRIA E COMERCIO DE SOR-
VETES LTDA, localizada na Avenida Castelo Branco n° 
23.815 Bairro: Parque Industrial, Cidade:  Cacoal/RO com o 
CNPJ: nº 08.978.633/0001-80, torna público que requereu à 
SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cacoal 
em 05/02/2021 com o Processo nº: 227/2016 a RLMO - Reno-
vação da Licença Municipal de Operação para a atividade: 
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis;

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
OPERAÇÃO - LMO

A empresa CENTRAL PEC COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA, localizada na Rua São João, nº 780, Bairro 
Casa Preta,  no município de Ji-Paraná no estado de Rondônia, 
inscrita no CNPJ sob o nº 84.744.523/0001-32, torna público 
que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE DE JI-PARANÁ - SEMEIA em 10/02/2021 o 
pedido de LICENÇA MUNICIPAL OPERAÇÃO - LMO 
para a atividade de Comércio atacadista de medicamentos 
veterinários.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato das Empresas Prestadoras de Sindicato das Empresas 
Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por 
Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações do Estado de Rondônia 
- SINSTAL RO, inscrito no CNPJ:  16.617.453/0001-00, de acordo com o artigo 
2º, II, VI, artigo 18º, I, §1º, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo 611 e 
seguintes da CLT, convoca todos os associados e não associados das empresas de 
Teleatendimento, Telesserviços e Telemarketing, do Estado de Rondônia, para a 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 11 de fevereiro de 
2021 às 10:00h em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 10:15hs 
com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link:  
https://us02web.zoom.us/j/83983557454, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Debates e 
deliberações sobre a pauta de Negociações Coletivas 2021 dos setores 
profissionais que prestam serviços aos nossos representados no Estado de 
Rondônia; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para o ano de 
2021; IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal, e/ou outras taxas de 
serviços para a categoria.

Porto Velho, 10 de fevereiro de 2021
Vivien Mello Suruagy - Presidente

CORONAFURTO

Segundo a direção da unidade, material 
roubado custa cerca de R$ 1 mil

Caixa com testes de Covid-19 é 
furtada em hospital de Guajará

(Da Redação) 
Uma caixa de re-
agentes de exame 
laboratorial, do tipo 
PCR, foi furtada do 
Hospital Regional 
Perpétuo Socorro, 
em Guajará-Mirim. 
O exame PCR é uti-
lizado como teste-
-rápido para detec-
ção do novo coro-
navírus (Covid-19).

Segundo a Polí-
cia Militar (PM), um 
funcionário respon-
sável pelo controle 
de medicamento do 
hospital acionou a 
polícia na tarde da 
última terça-feira 
(9), para relatar so-
bre o furto.

De acordo com 
o funcionário que 
é responsável pelo 
controle de medica-
mentos, uma equipe 
de plantão do hos-
pital sentiu a falta 
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dos exames, quando 
iria fazer o uso do 
material. A unidade 
teria recebido duas 
caixas dos testes, no 
dia 29 de janeiro.

Segundo o fun-
cionário que rea-
lizou a denúncia, 
cada caixa contém 
frascos com a capa-
cidade de realização 

de até 200 exames 
do tipo PCR. 

De acordo com a 
direção do Hospital 
Regional, a caixa 
do reagente que foi 
furtada custa, em 
média, R$ 1 mil.

O caso está sen-
do investigado pela 
Delegacia da Po-
lícia Civil (PC) de 

Guajará-Mirim. A 
secretária de Saúde 
da cidade ainda não 
informou como vai 
atuar para renovar o 
estoque do material 
furtado.

Com informa-
ções de Lena Men-
donça - Rede Ama-
zônica / G1 Ron-
dônia.


