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OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DESTE MUNICÍ-
PIO E COMARCA DE OURO PRETO DO 
OESTE-RO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 15(quinze) dias

POLIANA GOMES FOGAÇA, Registra-
dora Titular do serviço de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas 
deste Município e Comarca de Ouro Preto do 
Oeste - RO, INTIMA, com fulcro no Art. 26 
da Lei 9.514/97, MARIA JOSE DO CARMO 
FERREIRA, CPF 015.346.352-03, para com-
parecer ao Serviço Registrai de Imóveis deste 
Município e Comarca, situado na Av. Daniel 
Comboni, n° 1549, Bairro União, de 2a a 6a feira 
no horário das 8:00 às 15:00 horas, no prazo de 
15 (quinze) dias a partir da publicação deste, e 
ali efetuar o pagamento da importância de RS 
1.928,71 (mil. novecentos e vinte e oito reais 
e setenta e um centavos), sujeito à atualização 
monetária, juros de mora, despesa de cobrança 
e de intimação, até a data do efetivo pagamento, 
referente a obrigação contraída perante a Caixa 
Económica Federal-CEF, conforme contrato de 
financiamento imobiliário n° 8.4444.0452712-
5 registrado as margens da matrícula 12.645, 
Livro 2-Registro Geral, deste serviço, do Lote 
Urbano 63 da Quadra 213 do Setor 02, situado 
neste Município.

Ouro Preto do Oeste - RO, 
26 de dezembro de 2016.

Poliana Gomes Fogaça
Registradora Titular

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/CPL/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.558/

SRP/2016
ATENÇÃO: OS ITENS DE 01 A 55, DE 62 A 186, 

DDE 189 A 221, DE 223 A 468, DE 471 A 509 SÃO 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EM-
PRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME 
EXIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 COM ALTERA-
ÇÕES POSTERIORES, LEI COMPLEMENTAR 
N° 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. AS EM-
PRESAS QUE NÃO SEJAM MICROEMPRESAS 
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE QUE 
PARTICIPAREM DESTE PREGÃO ESTARÃO 
SUJEITAS ÀS PENALIDADES LEGAIS

OBS: OS ITENS 56, 57, 58, 59, 60, 61, 187, 188, 
222, 469, E 470 SÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
O Município de Mirante da Serra, Estado de 

Rondônia, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal Sr. Jandir Louzada de Melo, através da 
Pregoeira Sr. Andra Delfino Silva e sua equipe de 
Apoio designados pelo Decreto nº 1804/2016, torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, tipo de julgamento 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, sob o regime 
de execução indireta, concernente a REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 
ELÉTRICO, ELETRÔNICO, PINTURA, PRO-
TEÇÃO E SEGURANÇA, conforme anexo I, com 
validade de 12(doze) meses, a contar da lavratura da 
Ata de Registro de Preços conforme especificações, 
quantitativos e condições constantes no Termo de 
Referência anexo do edital, partes integrantes e 
inseparáveis do mesmo, sendo estes devidamente 
autorizado pelo ordenador de despesas.. A sessão de 
abertura desta sessão será no dia 16 de  Janeiro 2016 
às 10:00 (horário de Brasília); local www.licitanet.
com.br .Valor estimado: R$ 5.702.197,56 (cinco 
milhões, setecentos e dois mil, cento e noventa e 
sete reais e cinquenta e seis centavos). Informa-
ções Complementares: O Edital encontrar-se-á a 
disposição dos interessados no site supracitado, no 
sítio http://www.mirantedaserra.ro.gov.br/servicos/
processos-eletronicos/pregoes .O procedimento 
licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Fede-
ral nº 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 
825/2007 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 
8.666/1993, com suas alterações, e ainda, Artigos 
42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123/2006, 
e alterações dadas pela Lei 147/14. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 
03/01/2017  às 08:00 hs  até  15/01/2017 às 18:00hs.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: ......... .dia 
16/01/2017 das 09:00 hs até às 09:30 hs. 

 SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:....dia 
16/01/2017 às 10:00h.

LOCAL: www.licitanet.com.br. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).

Mirante da Serra, em 
30 de Dezembro de 2016.

Andra Delfino Silva
Pregoeira Oficial
Dec. 1804/2016

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.128/2016

A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bair-
ro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão 
Presencial, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar na forma do 
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente 
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tendo como objeto a: Contratação 
de empresa para realização de concurso pu-
blico para provimentos de vagas para cargos 
do quadro efetivo do município no  regime 
estatutário de São Francisco do Guaporé/
RO, Solicitado pela Secretaria Municipal de 
Administração.  

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.575/2016

b) FONTE DE RECURSOS:  tesouro 
c) ABERTURA:  12/01/2017    AS 07:15 

HORAS .  
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a Av. 
Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço supracitado em dias úteis, das 7:00 
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 
30 de Dezembro de 2016.

______________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 
Port.1814/2013

ESTATISTICA

Jesualdo Pires faz balanço e elege 
os principais desafios de 2017

Infraestrutura
A infraestrutura da cidade tam-
bém obteve avanços. Foram 18 
quilômetros de vias recapadas; 83 
quilômetros de pavimentação,  15 
milhões na aquisição de máquinas 
e equipamentos para secretaria de 
obras, uma usina própria para fa-
bricação de asfalto, construção de 
48 galerias de concreto, instalação 
de 46 bueiros com tubos armicos, 
construção de 12 mil metros de 
rede de bueiro com vazão sim-
ples, dupla e tripla na área urbana, 
mais de 6 mil metros de obras de 
drenagens e canalizações, cons-
trução das galerias de concreto no 
perímetro urbano da BR-364, recu-
peração de mais de 40 mil pontos 
de iluminação pública, investimen-
tos de mais de 3,8 milhões para 
ampliação, recuperação da rede 
de água tratada e substituição de 
adultoras, duplicação da Meneses 
filho, construção de quatro novas 
quadras poliesportiva e a reforma 
de outras oito quadras esportivas 
e readequação de seis praças 
públicas de lazer com parquinhos 
e equipamentos de material reci-
clado.
Para a rede básica de saúde, foram 
contratados mais de 160 profis-
sionais por concurso público; as 
equipes de PSF foram ampliadas 
de 12 para 29 equipes; todos os 
postos de saúde foram reformados 
e receberam climatização e novas 
mobílias e hoje todas as UBS 
possuem médicos contratados. O 
Hospital Municipal recebeu diver-
sos equipamentos novos como 

autoclaves, respiradores mecâni-
cos, inaladores e um arco cirúrgico, 
foi construída a clínica de imagem 
equipada com aparelho de tomo-
grafia, raio-X digital, raio-X móvel e 
o ultrassom e desde o início deste 
mês, o HM está realizando as ci-
rurgias ortopédicas para média e 
baixa complexidade.

Transparência
No quesito gestão pública, Ji-
-Paraná também avançou. O nível 
de transparência do município 
aumentou consideravelmente. A 
avaliação realizada pelo Ministério 
Público Federal, através do ranking 
de transparência nacional dos 
municípios brasileiros, classificou 
Ji-Paraná com nota 9,4. Já o índice 
Firjan que avalia a eficiência das 
administrações públicas em todo o 
Brasil e funciona como um selo de 
qualidade para a aplicação e ges-
tão dos recursos públicos, elevou a 
colocação de Ji-Paraná da posição 
1.438º em 2012; para a 30ª posição 
em 2015.
Para o prefeito Jesualdo Pires, os 
números mostram que Ji-Paraná 
está superando as adversidades 
com muito planejamento, parcerias 
com todos os deputados federais e 
estaduais e o Governo do Estado 
e, principalmente, com austeridade 
na gestão dos recursos públicos. 
“Queremos continuar neste cami-
nho de união de forças em prol do 
desenvolvimento da nossa cidade”, 
concluiu Pires. 

Com informações da Assessoria.

(Da Redação) “Quero con-
tinuar priorizando as áreas de 
educação, saúde e a infraestrutura 
urbana de nossa cidade. Creio que 
essas são as principais demandas 
de qualquer município. O início 
de 2017 não será fácil, mas acre-
dito numa melhora da economia 
nacional já a partir do segundo 
semestre, o que possibilitará um 
fôlego financeiro maior para os 
municípios brasileiros. Graças a 
um planejamento sério de nossa 
gestão, aqui em Ji-Paraná, inicia-
remos o próximo mandato com 
muitas obras já encaminhadas e 
com recursos já garantidos, inclu-
sive com várias obras já licitadas. 
Estou muito otimista com o pró-
ximo ano. Acredito que 2017 será 
muito melhor que 2016. Felizmen-
te o período de retração econômica 
já está ficando para trás”, avaliou 
Jesualdo Pires, durante entrevista 
conduzida pelo jornalista Fábio de 
Souza, concedida ao grupo SGC 
de Comunicação, transmitida pela 
Rádio Alvorada. 

Dentre as obras que deverão 
ser entregues a população já no 
primeiro semestre de 2017, o 
prefeito anunciou uma UPA 24 
horas para o segundo distrito, a 
construção do novo Feirão do Pro-
dutor, o Centro de Parto Normal 
no Hospital Municipal, o Posto de 

Saúde do Parque de Exposições, 
a Farmácia Básica do segundo 
distrito, o Centro de Reabilitação 
Física e Motora, a escola padrão 
Mec do bairro União II, constru-
ção de uma praça e uma pista de 
caminhada iluminada nos bairros 
Alto Alegre e Boa Esperança e 
ainda a pavimentação asfáltica e 
por blocos de várias ruas no perí-
metro urbano. “Todas essas obras 
já estão em andamento ou já com 
ordem de serviço assinada. Nossa 
perspectiva é que fiquem prontas 
ainda no primeiro semestre. Além 
disto, temos um planejamento 
para continuarmos as ampliações 
e reformas das escolas municipais. 
Nossa meta é que até o final de 
2017, todas as nossas escolas já 
estejam reestruturadas”, anunciou.

Ao falar sobre os avanços de 
sua primeira gestão, Jesualdo 
disse que houveram melhoras em 
todas as áreas, apesar de existi-
rem ainda muitos problemas a 
serem solucionados. Na área de 
Assistência Social ocorreu uma 
verdadeira revolução em toda rede 
de atendimento. Foram mais de R$ 
3 milhões investidos na reforma, 

climatização e mobiliário dos 
órgãos de assistência social e na 
construção de uma Instituição de 
Acolhimento é que referência para 
todo os Estado. Ji-Paraná também 
está muito próximo de zerar o 
déficit habitacional para pessoas 
de baixa renda. São quase 3 mil 
moradias do programa Minha 
Casa Minha Vida.

A educação da rede municipal 
de Ji-Paraná é a melhor do Estado, 
inclusive com escolas, obtendo 
notas do Ideb entre as melhores 
do Brasil. O Instituto Airton Sen-
na concedeu a Ji-Paraná, o título 
de excelência em educação. Este 
título foi entre a apenas onze mu-
nicípios brasileiros. As ampliações 
realizadas nas escolas, possibilitou 
uma ampliação de mais de 2 mil 
novas vagas para 2017. As escolas 
rurais, além das reformas e am-
pliações, estão sendo readequadas 
para as necessidades dos alunos 
do campo. A prefeitura implantou 
o programa Educampo, que tem 
como base, o ensino de alternância 
com atividades que são desenvol-
vidas nas propriedades onde reside 
os alunos. 
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