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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

Aviso de licitação
Pregão Eletrônico Nº: 001/CPL/2014

Edital Nº. 010/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 005/GB/2014, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico, tipo Menor Preço e será julgada por Lote, 
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 Fundo Municipal de 
Saúde (SEMSAU). Objeto: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO (FISIOTERAPIA). Estimado no 
valor de R$ 15.764,00 (Quinze mil, setecentos 
e sessenta e quatro reais). Processo Adminis-
trativo nº GI-108/2014– Data para cadastro de 
proposta 30/01/2014 a partir das 08:00 h, data 
para abertura de propostas e inicio da sessão 
pública: dia 07/02/2014, com início às 14:00 h, 
horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br 
“acesso identificado no link - licitações”. Infor-
mações 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, para maiores informações através 
do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis/RO, 23 de Janeiro de 2014.

Lucio Nobre dos Santos
Pregoeiro

Decreto nº 005 de 09/01/2014

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 008/CPL/2014

Edital Nº. 008/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 005/GB/2014, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, 
nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais 
nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Munici-
pal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente 
a Lei nº 8.666/93, objetivando a PRESTAÇAO 
DE SERVIÇO (EXAMES LABORATORIAIS 
E OBSTETRICOS). Valor estimado de R$ 
40.914,60 (Quarenta mil, novecentos e qua-
torze reais e sessenta centavos). Com a finalida-
de de atender às necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde (SEMSAU) deste Município, Processo 
Administrativo nº GI -106/2014, data para abertu-
ra de propostas e inicio da sessão pública: dia 07 
de Fevereiro de 2014, com início às 10h00min, 
horário local, local na sede da Prefeitura Muni-
cipal, Informações Complementares: O Edital 
e seus anexos encontram-se á disposição dos 
interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso 
Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07 
às 13 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 23 de Janeiro de 2014.

Lucio Nobre dos Santos
Pregoeiro

Decreto nº 005 de 09/01/2014

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 009/CPL/2014

Edital Nº. 009/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 005/GB/2014, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, tipo Menor Preço e será julgada por 
Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos 
Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e De-
creto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando 
a PRESTAÇAO DE SERVIÇO (EXAMES 
DE ULTRASONOGRAFIA). Valor estimado 
de R$ 31.790,00 (Trinta e um mil, setecentos 
e noventa reais). Com a finalidade de atender 
às necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
(SEMSAU) deste Município, Processo Admi-
nistrativo nº GI -107/2014, data para abertura 
de propostas e inicio da sessão pública: dia 07 
de Fevereiro de 2014, com início às 11h00min, 
horário local, local na sede da Prefeitura Muni-
cipal, Informações Complementares: O Edital 
e seus anexos encontram-se á disposição dos 
interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso 
Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07 
às 13 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 23 de Janeiro de 2014.

Lucio Nobre dos Santos
Pregoeiro

Decreto nº 005 de 09/01/2014

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A EMPRESA M W R D SILVA – ME, lo-
calizada, Rua José Alencar, Bairro Primavera, 
CNPJ: nº 19.407.644/0001-27, torna público que 
requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Licença Municipal 
de Localização para Serviços de lanternagem ou 
funilaria e pintura de veículos automotores.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO 
DE RAZÃO SOCIAL 

O empreendimento J. A TEIXEIRA, inscrita no 
CNPJ nº 02.226.634/0001-92 torna público que 
requereu a Secretaria de Estado e Desenvolvi-
mento Ambiental – SEDAM a alteração da razão 
social para INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS MAGNATA LTDA-ME inscrita 
no CNPJ nº 12.461.787/0001-78, localizada na 
Rodovia Pastor Severo Antônio de Araújo, km 
10, Zona Rural, no município de Ji-Paraná/RO. 

PREGÃO Nº: 02/2014

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado 
pela Portaria nº 18/2013, torna público que se 
encontra instaurada  Licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços,    nº: 
02/2014 cujo objeto é a aquisição futura de 
combustíveis para as Secretarias Municipais 
de Nova Brasilândia durante o ano de 2014, do 
tipo Menor Preço por item- “unidade litro”, nos 
termos da Lei nº10.520/02, Decreto Municipal 
nº 044/GP/2006 e, aplicando-se subsidiaria-
mente a Lei nº8.666/93, e Lei Complementar nº 
123/2006. A Sessão de abertura dos envelopes 
contendo propostas e documentação será ás 08:00 
horas, do dia 06 de fevereiro de 2014. O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal da 
Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 
3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 
13:30 horas, está disponibilizado também no site 
da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 
D’Oeste, no endereço: www.novabrasilandia.
ro.gov.br /portal da transparência / licitações/
edital 01/2014,  e poderá ser disponibilizado via 
e-mail, através de solicitação através do e-mail: 
cplnbo@hotmail.com Para maiores informações 
através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
24 de janeiro de 2014.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº.: 2-23/SEMSAU/2014
JUSTIFICATIVA: 001/2014
FORNECEDOR: IMPERIAL COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA - ME
VALOR: R$ 8.434,65 (oito mil e quatrocentos e 

trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
OBJETIVO: Aquisição de medicamento (Eno-

xaparina Sódica 40 mg/ml) em cumprimento ao 
mandado de segurança nº 8.673/2014 expedido 
pelo Juiz de Direito, o Senhor José Antônio Barreto 
da 1ª Vara Civil da cidade de Ouro Preto do Oeste/
RO, em favor da gestante Katisielem Souza dos 
Santos, durante todo o período de sua gestação.

A dispensa de licitação verifica-se em situa-
ções em que, embora viável competição entre 
particulares, a licitação afigura-se objetivamente 
inconveniente ao interesse público. Toda licitação 
envolve uma relação de custos e benefícios. Há 
custos econômicos propriamente ditos, derivados 
do cumprimento dos atos materiais da licitação e 
da alocação de pessoal. Há custos de tempo, refe-
rentes à demora para desenvolvimento dos atos da 
licitação. Podem existir outras espécies de custos 
a serem examinados caso a caso.

A pequena relevância econômica da contratação 
não justifica gastos com uma licitação comum. A 
distinção legislativa entre Concorrência, Tomada 
de Preços e Carta Convite também se filia à dimen-
são econômica do contrato. A lei determina que as 
formalidades previstas deverão ser proporcionais 
às peculiaridades do interesse e da necessidade 
pública. Por isso, tanto mais simples serão as 
formalidades e mais rápidos o procedimento lici-
tatório quanto menor for o valor a ser despedido 
pela administração pública.

Assim, com fulcro nos termos do Artigo 24, 
Inciso IV c/c Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e 
suas posteriores alterações; para cumprimento da 
determinação judicial, fica o presente feito dispen-
sado do Procedimento Licitatório, por tratar-se de 
aquisição de pequeno valor e de caráter emergen-
cial segundo as normas da Legislação especifica.

     
Vale do Paraíso – RO, 23 de janeiro de 2014.

Homologado Em, ___/___/___

Karque Alexandre Tureta
Presidente da CPL

Dec. 3.736 de 16/07/2013

Flavio Duarte Vargas
Secretário da CPL

Dec. 3.736 de 16/07/2013

Crisógono Dutra da Silva
Membro da CPL

Dec. 3.736 de 16/07/2013

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, 
situada a na Av. Jorge Teixeira, 935- Centro, 
através do Pregoeiro Oficial Jerrison Pereira Sal-
gado, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados que por motivos administrativos 
internos está CANCELADO o procedimento 
licitatório de PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/
CPL/2014. Ref. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍ-
PIO DE SERINGUEIRAS/RO, CONFORME 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE TERMO DE REFE-
RENCIA. Oriundo do Processo administrativo 
nº 026/SEMOSP/2014.

Maiores informações no telefone (69) 3623-
2142 ou na Prefeitura Municipal de Seringueiras 
situada na Av. Jorge Teixeira, 935 centro CEP 
76934-000, em dias úteis, das 07:00 ás 13:00 
horas. 

Seringueiras, 23 de Janeiro De 2014.
___________________

Jerrison Pereira Salgado
PREGOEIRO OFICIAL

ANÚNCIO EMPREGO

Contrata-se técnico para alarme 
monit. disp. total  para viagem em 
Rondônia. Interessados ligar para 
(062) 3239 - 1870 / 4002 6767. Paga-
se salário, alimentação, premiação, 
aluguel de carro. Enviar currículo 
eduardo@newlinealarmes.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CON-
CURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICI-

PAL DE SERINGUEIRAS N. 001/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Seringuei-
ras/RO, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o disposto no art. 37 da Constituição 
Federal, as Legislações Estadual e Municipal em 
vigor e considerando a homologação do Resultado 
Final do Concurso Público realizado através do 
Edital n. 006/2013, TORNA PÚBLICA a CON-
VOCAÇÃO DOS CANDITADOS HABILITA-
DOS, relacionados no anexo I deste edital, para 
o provimento dos cargos públicos especificados 
no mesmo anexo.

Os convocados deverão comparecer, durante o 
período de trinta dias a contar da publicação do 
presente edital, das 08:00 às 12:00 horas na Dire-
ção Geral da Câmara Municipal de Seringueiras/
RO, sito na Avenida Capitão Silvio, S/N, para 
apresentação, entrega dos documentos constantes 
do anexo II, tudo na forma do item 26.2 do edital 
de abertura do concurso público.

Seringueiras, 24 de janeiro de 2014.

Deroz Gomes da Silva
Presidente/CMS

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM 
APRESENTADOS PELOS CANDITADOS

HABILITADOS E CONVOCADOS – CON-
CURSO PÚBLICO N. 001/2013.

1 – DOCUMENTAÇÃO.
1) Uma (01) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – Original e Fotocópia;
3) C.P.F. – Original e Fotocópia;
4) Título de Eleitor – Original e Fotocópia;
5) Certidão de Quitação das obrigações eleito-

rais, expedida pelo Cartório Eleitoral;
6) Certidão de Nascimento ou Casamento – 

Original e Fotocópia;
7) Certidão de Nascimento de filhos menores 

de 14 anos;
8) Comprovante de vacinação dos filhos meno-

res de 14 anos;
9) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou 

declaração de que não possui o cadastro;
10) Certificado de Reservista ou Dispensa de In-

corporação (para homens) – Original e Fotocópia;
11) Comprovante de residência;
12) Certificado do grau de escolaridade exigido 

para o cargo – Original e Fotocópia;
13) Declaração de Bens e Valores, conforme 

disposto no artigo 13 da Lei nº 8.429/1992, pre-
enchido conforme modelo disponibilizado e com 
firma reconhecida;

14) Certidão Negativa do Tribunal de Contas;
15) Certidão cível e criminal da Justiça Estadual 

e Federal, expedidas pelo órgão distribuidor; 
16) Declaração Negativa de Acúmulo de Cargos 

Públicos, ou quando for o   caso de 
acumulação legal, preenchido conforme modelo 

disponibilizado e com firma reconhecida;
17) ASO - (atestado de saúde ocupacional).

ANEXO I  

RELAÇÃO DE CANDITADOS HABILITADOS E CONVOCADOS  

ADVOGADO 
INSCRIÇÃO NOME COLOCAÇÃO 

44 JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 1.ª 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
INSCRIÇÃO NOME COLOCAÇÃO 

379 ANDERSON BRITO MEDEIROS DA SILVA 1.ª 

MOTORISTA 
INSCRIÇÃO NOME COLOCAÇÃO 

274 DIEIMIS RIBEIRO 1.ª 

RECEPCIONISTA 
INSCRIÇÃO NOME COLOCAÇÃO 

306 MARIA DE FÁTIMA SOARES 1.ª 

VIGIA 
INSCRIÇÃO NOME COLOCAÇÃO 

238 SIDNEI MARQUES ROCHA 1.ª 

ZELADORA 
INSCRIÇÃO NOME COLOCAÇÃO 

53 CARLIANE HUWER WESTPHAL 1.ª 
328 EDINEIA AMBROSIO TEIXEIRA 2.ª 

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A empresa ELISIETE DOS SANTOS, loca-
lizada a Av. Governador Jorge Teixeira  nº2631 
na cidade Ji-Paraná, distrito de Nova Londrina, 
inscrita sob CNPJ: nº 19.572.294/0001-54, torna 
público que requereu à SEMEIA – Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Licença 
Municipal de Localização, para  a atividade de 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇA
 MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO

A empresa ELISIETE DOS SANTOS, loca-
lizada a Av. Governador Jorge Teixeira  nº2631 
na cidade Ji-Paraná, distrito de Nova Londrina, 
inscrita sob CNPJ: nº 19.572.294/0001-54, torna 
público que requereu à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Li-
cença Municipal de Instalação para  a atividade de 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇA
 MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

A empresa ELISIETE DOS SANTOS, loca-
lizada a Av. Governador Jorge Teixeira  nº2631 
na cidade Ji-Paraná, distrito de Nova Londrina, 
inscrita sob CNPJ: nº 19.572.294/0001-54, torna 
público que requereu à SEMEIA – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Li-
cença Municipal de Operação para  a atividade de 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 
de veículos automotores.
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2014

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, situada a na Av. Jorge Teixeira, 935, através do Pregoeiro Oficial Jerrison Pereira 
Salgado, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que foi retificado o texto do 
item 18.1 do Edital e do anexo II da referida licitação.

Onde se lê no item 18.1. valor da reserva orçamentaria: R$ 138.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais) 

leia-se: valor da reserva orçamentaria: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)

Onde se lê no Anexo II- Edital item 1.

Devido as alterações do edital, a data da sessão de abertura do dia 28/01/2014 as 09:00 horas, Passou -Se para o dia 07/02/2014 as 
09:00 horas horário local

 O teor dos demais itens do edital e anexo permanece como foram disponibilizados anteriormente.

  A presente retificação será afixada no local de praxe junto à Prefeitura Municipal de Seringueiras, em forma de aviso, informações 
pelo telefone (69) 3623-2142, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Seringueiras, situada Av: Jorge Teixeira, 935, Cen-
tro- Seringueiras-RO. 

Seringueiras, 23 de janeiro de 2014.
___________________

Jerrison Pereira Salgado
Pregoeiro

ITEM DISCRIÇÃO DO SERVIÇO ESP QUAT V.UNT V. TOTAL 

01 

Contratação de empresa para Execução de serviços de 
limpeza e conservação de áreas públicas no município de 
Seringueiras, realizando a varrição e demais serviços de 
jardinagem em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, 
escolas, passeios e logradouros públicos; limpeza e 
conservação de mobiliário e das instalações sanitárias 
públicas; limpeza de bueiros e "bocas de lobo" e, coleta 
dos resíduos provenientes dos serviços de limpeza e 
manutenção, para atender as necessidades da Prefeitura 
do Município de Seringueiras, conforme especificações 
em termo de Referencia.

Serv. 01 

VALOR TOTAL DO LOTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
    

leia-se- Anexo II do edital item 1.

ITEM DISCRIÇÃO DO SERVIÇO ESP QUAT V.UN
T 

V. TOTAL 

01 

Contratação de empresa para Execução de serviços de 
limpeza e conservação de áreas públicas no município de 
Seringueiras, realizando a varrição e demais serviços de 
jardinagem em praças, parques, jardins, ruas, avenidas, 
escolas, passeios e logradouros públicos; limpeza e 
conservação de mobiliário e das instalações sanitárias 
públicas; limpeza de bueiros e "bocas de lobo" e, coleta 
dos resíduos provenientes dos serviços de limpeza e 
manutenção, para atender as necessidades da Prefeitura 
do Município de Seringueiras, conforme especificações 
em termo de Referencia.

Serv. 06 
(seis)

VALOR TOTAL DO LOTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

Ônibus escolares são vistoriados em Ji-Paraná 
Foto: Divulgação

Teve início na últi-
ma quinta-feira (22/1) 
a vistoria do Trans-
porte Escolar no mu-
nicípio de Ji-Paraná 
que conta com uma 
frota de 62 veículos 
(ônibus) para aten-
der a rede estadual e 
município de ensino, 
especialmente, na área 
rural. De acordo com 
a secretária de Educa-
ção, Leiva Custódio 
são mais de dois mil 
alunos que dependem 
do ônibus escolas para 
freqüentar as aulas 
que tem início previs-
to para o próximo dia 
10 de fevereiro. Parte 
da vistoria é feita pela 
a Empresa Municipal 
de Transporte Urbano 

(EMTU) e outra pelo 
Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran 
RO).

Na quinta-feira, na 
garagem da empresa 
contratada pelo Es-
tado foi feita a pri-
meira etapa da citada 
vistoria, tendo sido 
vistoriados 18 dos 62 
veículos usados no 
transporte escolar, em 
Ji-Paraná. A equipe de 
vistoria da Circuns-
crição Regional de 
Trânsito (Ciretran/De-
tran RO) foi composta 
pelos servidores, Ma-
ciel Rodrigues, Eli-
seu Coelho e Adilson 
dos Santos. Entre os 
itens observados nos 
veículos estavam: Pa-

rachoque, suspensão, 
pneus/estepe, placas/
plaquetas, lacre, extin-

tor, limpador de para-
brisa, buzina, cinto de 
segurança, freio de pé/

mão, faróis, lanternas, 
luz de placa, sinalei-
ras, parasol, motor/
gasolina/diesel/álco-
ol, adaptador de gás, 
macaco, chave de ro-
das, triângulo além 
da documentação do 
referido veículo.

Adilson dos San-
tos responsável pela 
Ciretran de Ji-Paraná 
disse que esta é uma 
normal anual e que 
tem como principal 
objetivo proporcionar 
maior segurança para 
condutores e alunos 

que são transportados 
durante todo o ano, no 
período de aulas. “Es-
tamos com essa ação 
procurando evitar 
acidentes nas nossas 
estradas, e com isso, 
oportunizar também 
maior tranquilidade 
para as famílias des-
sas crianças que fi-
cam em suas casas”, 
declarou. Adilson dos 
Santos também lem-
brou que além de to-
dos os itens, também 
é feito um check-up 
(avaliação) completo 
na documentação de 
cada veículo.

Segundo a secre-
tária de Educação, 
Leiva Custódio em 
2012 Ji-Paraná regis-
trou 6.873 alunos na 
sua rede de ensino, 
e que a expectativa 
para este ano é que 
este número se apro-
xime dos 8 mil alu-
nos do ensino infantil 
ao fundamental. Na 
área rural o município 
atende também alu-
nos do ensino médio 
de responsabilidade 
do Estado.

Fonte: Assessoria 
– Detran/RO

Os mais de 60 ônibus que compõem a frota do Transporte 
Escolar de Ji-Paraná passam pela vistoria do Detran 

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO
A empresa LEANDRO DE OLIVEIRA, localizada a Av. Marechal 

Rondon, s/n, na cidade Ji-Paraná  distrito de Nova Londrina, inscrita 
sob CNPJ: nº 19.534.532/0001-37, torna público que requereu à 
SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a 
Licença Municipal de Localização, para  a atividade de Comércio a 
varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas .

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO
A empresa LEANDRO DE OLIVEIRA, localizada a Av. Marechal 

Rondon, s/n, na cidade Ji-Paraná  distrito de Nova Londrina, inscrita 
sob CNPJ: nº 19.534.532/0001-37, torna público que requereu à 
SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
a Licença Municipal de Instalação para  a atividade de Comércio a 
varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas .

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
A empresa LEANDRO DE OLIVEIRA, localizada a Av. Marechal 

Rondon, s/n, na cidade Ji-Paraná  distrito de Nova Londrina, inscrita 
sob CNPJ: nº 19.534.532/0001-37, torna público que requereu à 
SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a 
Licença Municipal de Operação para  a atividade de Comércio a varejo 
de peças e acessórios para motocicletas e motonetas .

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO
A empresa ADAO DIAS DAMASCENO - ME , localizada 

a Av. Ji-parana, n. 1155, Bairro Urupá,  inscrita sob CNPJ: nº 
15.632.898/0001-98, torna público que requereu à SEMEIA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Licença 
Municipal de Localização, para  a atividade de Comércio a varejo 
de peças e acessórios para motocicletas e motonetas.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO
A empresa ADAO DIAS DAMASCENO - ME , localizada 

a Av. Ji-parana, n. 1155, Bairro Urupá,  inscrita sob CNPJ: nº 
15.632.898/0001-98, torna público que requereu à SEMEIA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Licença 
Municipal de Instalação para  a atividade de Comércio a varejo 
de peças e acessórios para motocicletas e motonetas.

 
PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

A empresa ADAO DIAS DAMASCENO - ME , localizada 
a Av. Ji-parana, n. 1155, Bairro Urupá.  inscrita sob CNPJ: nº 
15.632.898/0001-98, torna público que requereu à SEMEIA – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, a Licença 
Municipal de Operação para  a atividade de Comércio a varejo de 
peças e acessórios para motocicletas e motonetas.


