
  ADMINISTRAÇÃO: MÉDICI PARA 
TODOS 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

Rondônia, quinta-feira, 29 de setembro de 2016 - Correio Popular
A vida não foi feita para o homem perder.CLASSIFICADOS6

ALUGA-SE APARTAMENTO

Ponto privilegiado, asfalto, 2 quartos, sala, 
copa e cozinha conjugada, área de serviço, 
banheiro social, garagem para 1 carro, 
interfone, portão elétrico, cerca elétrica. 
Localizado no Bairro Casa Preta, Ji-Paraná.

TRATAR DIRETO COM O PROPRIETÁRIO
Fone: (69) 98455-8289

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 

1095/SEMUSA/2016

DO OBJETO: Aquisição de peças e con-
tratação de serviços para manutenção da frota 
de veículos pertencente à secretária de saúde 
– SEMUSA. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/RO. DO TIPO: Menor 
preço Unitário. VALOR ESTIMADO: R$ 
56.228,75 (cinqüenta e seis mil duzentos e vinte 
e oito reais e setenta e cinco centavos). DATA 
DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18 de 
outubro 2016, ás 10h30min (horário de Bra-
sília). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.
com.br RETIRADA DO EDITAL: www.
presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou www.
portaldecompraspublicas.com.br

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO (LML)

A FRANÇA  FONSECA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA (JI-
PAFERRO) localizada na Av. Transcontinental 
nº2211, Bairro: Riachuelo CEP: 76.913-795 na 
Cidade de Ji-Paraná CNPJ: 24.313.904/0001-35, 
torna público que requereu à SEMEIA – Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Pa-
raná, em 28/09/2016, a Licença Municipal de 
Localização, para a atividade de Fabricação de 
outros produtos de metal não especificados an-
teriormente. Fabricação de estruturas metálicas. 
Serviço de corte e dobra de metais. Comércio 
atacadista de ferragens e ferramentas. Comércio 
varejista de ferragens e ferramentas. Comércio 
varejista de materiais de construção em geral.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE INSTALAÇÃO (LMI)

A FRANÇA  FONSECA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA (JI-
PAFERRO) localizada na Av. Transcontinental 
nº2211, Bairro: Riachuelo CEP: 76.913-795 na 
Cidade de Ji-Paraná CNPJ: 24.313.904/0001-
35, torna público que requereu à SEMEIA 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 28/09/2016, a Licença Municipal 
de Instalação, para a atividade de Fabricação de 
outros produtos de metal não especificados an-
teriormente. Fabricação de estruturas metálicas. 
Serviço de corte e dobra de metais. Comércio 
atacadista de ferragens e ferramentas. Comércio 
varejista de ferragens e ferramentas. Comércio 
varejista de materiais de construção em geral.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO (LMO)

A FRANÇA FONSECA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA (JI-
PAFERRO) localizada na Av. Transcontinental 
nº2211, Bairro: Riachuelo CEP: 76.913-795 na 
Cidade de Ji-Paraná CNPJ: 24.313.904/0001-
35, torna público que requereu à SEMEIA 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 28/09/2016, a Licença Municipal 
de Operação, para a atividade de Fabricação de 
outros produtos de metal não especificados an-
teriormente. Fabricação de estruturas metálicas. 
Serviço de corte e dobra de metais. Comércio 
atacadista de ferragens e ferramentas. Comércio 
varejista de ferragens e ferramentas. Comércio 
varejista de materiais de construção em geral.

PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
CANDIDO REZENDE MAGALHÃES, 

CPF: 912.645.706-78, agricultor, residente e 
domiciliado na Linha 118 KM 3,5, Município de 
Nova Brasilândia D’Oeste, Estado de Rondônia, 
torna publico que requereu ao COREM/SEDAM 
em 26 de SETEMBRO de 2016 a OUTORGA 
DA ÁGUA, para irrigação sistema manejo de 
pastagem, sistema de piquetiamento.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

A EMPRESA J. C. FERREIRA-ME, 
inscrito no CPF de n°. 11.388.810/0001-83, 
localizada AVENIDA GONÇALVES DIAS 
S/N CHÁCARA 114, GLEBA 01, no Município 
de Ouro Preto do Oeste-RO, torna público o 
recebimento da Licença Ambiental N. 140397, 
com vencimento no dia 02-12-2020, junto ao 
COLMAM/SEDAM (COORDENADORIA DE 
LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO 
AMBIENTAL), a Renovação da Licença de 
Operação, para atividade de fabricação de es-
quadrias de madeira e de peças de madeira para 
instalações industriais e comerciais

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O Sr. Carlito Gonçalves Ramos, inscrito 

no, RG nº 139.999-SSP/RO, residente à rua 
BR 364, Km 278, nº 00, Bairro Zona Rural, 
na cidade de Pres. Médici-RO. Comunica o 
extravio de 14 (Quatorze) Notas Fiscais de pro-
dutor rural, números 1.019, 1.038, 1.094, 1.096, 
1.097, 1.099, 1.100, 1.102, 1.104, 1.106, 1.108, 
1.110, 1.112, 1.145, de acordo com a Ocorrência 
Policial nº 390N2016.(Da Redação) Desde a última 

terça-feira (27), 50 lideranças indí-
genas de diversas etnias do estado 
de Rondônia e sul do Amazonas es-
tão participando do Seminário “Le-
gislação e Conjuntura Indigenista”, 
que é organizado pelo Conselho 
de Missão Entre Povos Indígenas 
( COMIN) e Conselho Indigenista 
Missionário ( CIMI) e assessorado 
pelo  advogado e mestre em direi-
tos indígenas, Luiz Henrique Eloy 
Amado, do Povo Indígena Terena, 
do Mato Grosso do Sul. 

O seminário está sendo rea-
lizado no Centro Diocesano de 

Formação em Ji-Paraná e discute 
conquistas de direitos indígenas a 
partir da Constituição Federal de 
1988 e as atuais  ameaças a esses 
direitos. 

Segundo a advogada e in-
tegrante do COMIN, Jandira 
keppi, as principais pressões são 
exercidas especialmente pelo 
agronegócio, que quer  alterar a 
Constituição Federal para retirar 
ou restringir direitos indígenas, 
sobretudo os que dizem respeito  
à demarcação das terras e ex-
ploração das riquezas do solo e 
subsolo.

Seminário sobre legislação e Conjuntura 
Indigenista acontece em Ji-Paraná

Durante o seminário, que en-
cerra na sexta-feira (30),  tam-
bém estão sendo discutidas as 
realidades das diversas etnias, o 
enfraquecimento da FUNAI, o 
preconceito, a falta de políticas 
públicas condizentes com as rea-
lidades indígenas e como podem 
afetar a sobrevivência física e 
cultural destes indígenas. Com 
informações da assessoria- Renata 
Garcia.  

NOTAS JIPA

Audiência Pública
A Prefeitura de Ji-Paraná, via Controladoria Geral 
do Município (CGM), realizou no último dia 23, no 
Plenário da Câmara Municipal, a 2ª Audiência 
Pública do 2º Quadrimestre de 2016, para apre-
sentar os resultados referentes ao cumprimento 
das metas fiscais do período em questão.

Cultura
A Fundação Cultural realizará nesta quinta-feira 
(29), a partir das 20 horas, a Noite do Chorinho, 
com Orlando Babão e convidados, no Teatro 
Dominguinhos. A entrada é gratuita. 

Mundo Senai
Quer saber como é trabalhar na indústria? O Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia 
(Senai/RO) está realizando desde ontem nas suas 
unidades mais uma edição do Mundo Senai, cuja 

programação contará com serviços gratuitos de 
orientação profissional, palestras educativas e mini-
cursos diversos nas áreas de alimentos, confecção, 
calçados, construção civil, informática, soldagem, 
marcenaria, mecânica, eletricidade. Haverá ainda a 
apresentação do programa Brasil Mais Produtivo e 
o lançamento do Centro Tecnológico para o Setor de 
Madeira e Móveis (Cosmob).

Programação
Em Ji-Paraná, o evento acontece das 9 às 22 
horas com exposições sobre “A Importância da 
logística para o mundo empresarial e pessoal”, e 
“Desenvolvimento de jogos digitais”. E palestras 
sobre o “Controle tecnológico dos materiais da 
construção civil, Automação residencial, Constru-
ção civil versus meio ambiente, Conforto ambiental 
nas edificações, Fotografia digital e eficiência ener-
gética; Oficina sobre fabricação de minicupcakes 
e Aprenda a programar”, entre outras atividades. 
As atividades encerram nesta quinta. 
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