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A vida não foi feita para o homem perder.6

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 08/2017
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado 
pela Portaria nº 20/2017, torna público que 
encontra-se aberta a  Licitação na modalidade 
Pregão em sua forma Eletrônica nº 05/2017, ten-
do como objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM O FOR-
NECIMENTO DE URNAS, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal  de Serviços Sociais 
– SEMSS.  O Valor Estimado para este objeto 
é de  R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). A 
Licitação será na modalidade PREGÃO em sua 
forma Eletrônica com o Nº 08/2017, tipo Menor 
Preço por item. O certame será regido pela Lei 
nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93; Decretos Federais 5.450/2005 
e 7892/2013, Lei Complementar 123/2006 e 
Decreto Municipal 142/2014. Cadastramento 
de Propostas: até o dia  15 de maio de 2017 
às 10h; Abertura das propostas: 15 de maio 
de 2017 às 10h01min; Inicio do Pregão: 15 
de maio de 2017 às 10h30min. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário 
oficial de Brasília. Local: www.licitanet.com.
br. Informações 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, 
Rua Riachuelo 3284, 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 D’Oeste, RO, 
02 de maio de 2017.

Vildimark Cardoso dos Santos
Pregoeiro – Port.20/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 05/2017

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado 
pela Portaria nº 20/2017, torna público que 
encontra-se reaberta a  Licitação na modalidade 
Pregão em sua forma Eletrônica nº 05/2017, 
tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS 
(CARRO MACA, MESA GINECOLÓGICA, 
BEBEDOURO INDUSTRIAL E OUTROS) 
COM A FINALIDADE DE ATENDER O 
PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO 
CONVÊNIO 76/PGE/2016, CELEBRANDO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA BRASI-
LÂNDIA D’OESTE E O GOVERNO DO ES-
TADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
- SESAU, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal  de Saúde – SEMUSA.  O Valor 
Estimado para este objeto é de  R$ 262.785,16 
(duzentos e sessetna e dois mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais e dezesseis centavos). A 
Licitação será na modalidade PREGÃO em sua 
forma Eletrônica com o Nº 05/2017, tipo Menor 
Preço por Lote. O certame será regido pela Lei nº 
10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei 
nº 8.666/93; Decreto Federal 5.450/2005 e Lei 
Complementar 123/2006. O certame havia sido 
suspenso visando responder a questionamentos 
quanto as especificações de alguns itens. Cadas-
tramento de Propostas: até o dia  15 de maio 
de 2017 às 08h; Abertura das propostas: 15 
de maio de 2017 às 08h01min; Inicio do Pre-
gão: 15 de maio de 2017 às 09h. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário 
oficial de Brasília. Local: www.licitanet.com.
br. Informações 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, 
Rua Riachuelo 3284, 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 D’Oeste, RO, 
02 de maio de 2017.

Vildimark Cardoso dos Santos
Pregoeiro – Port.20/2017

 SOLIÇITAÇÃO PARA A 
OBTENÇÃO DE OUTORGA

O Senhor  VIANEY COSTENARIO , 
Proprietário  de um LOTE Rural N; 133-B, 
localizado linha P-34, KM 05 GB 04 ST PA-
RECIS I ,  MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE 
DOS PARECIS, CPF= 351.694.942-20, torna 
publico que requereu ao COREH/SEDAM em 
27/04/2017, o pedido DE SOLIÇITAÇÃO DE 
OUTORGA DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO 
DE LAVOURAS DE CAFÉ E CAPIM MOM-
BAÇA (Panicum maximum cv. Mombaça)  em 
sua propriedade.

Processo Punitivo n. 1-15645/2013
NOTIFICAÇÃO 

Notificante:  MUNICÍPIO DE JI-
-PARANÁ/RO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
04.092.672/0001-25, com sede e administração 
na Av. Dois de Abril, 1.701, bairro Urupá, nesta 
cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Ron-
dônia.

Notificada:  CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA ABC LTDA. - ME, 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.760.636/0001-20, situada na Rua Dom Au-
gusto, nº 227, Bairro Centro, em Ji-Paraná-RO.

 O Município de Ji-Paraná, através 
de seu Procurador, Dr. Armando Reigota Ferreira 
Filho, no uso de suas atribuições legais, vem 
através desta NOTIFICAR Vossa Senhoria da 
Instauração de Processo Administrativo Pu-
nitivo em desfavor da empresa CONSTRUTO-
RA E INCORPORADORA ABC LTDA. - ME, 
para a aplicação de penalidades contratuais e 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 
8.666/93, em razão de descumprimento das re-
gras impostas pelas alíneas “a, l, m”, da cláusula 
nona do contrato n° 189/PGM/PMJP/2013, ou 
seja:

a) não cumprir fielmente com o objeto do 
contrato, as determinações previstas no Projeto 
Básico, Especificações Técnicas, Cronograma 
Físico Financeiro e Planilhas Orçamentárias, 
bem como no Processo Administrativo nº 
1-15645/2013 (SEMUSA/SEMPLAN); 

l) não realizar as obras no prazo estipulado 
no contrato e de acordo com o Cronograma 
Físico Financeiro e Processo Administrativo nº 
1-15645/2013 (SEMUSA/SEMPLAN);

m) não reparar, corrigir, remover, reconstituir 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do presente instrumento em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da execução ou de materiais empregados, 
conforme disposto no art. 69 da Lei Federal 
nº 8.666/93.  Fica facultada vistas dos autos e 
apresentação de defesa no respectivo Processo 
Administrativo Punitivo nº. 1-15645/2013, no 
prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o 
art. 87, parágrafo 3º da Lei Federal 8.666/93, 
contados da última publicação. Salienta-se que 
o processo administrativo punitivo supramen-
cionado se encontra na Procuradoria Geral do 
Município de Ji-Paraná, com sede Av. Transcon-
tinental, 2351, esquina com Rua Menezes Filho, 
1° Andar - Bairro Dois de Abril – Ji-Paraná/
RO, CEP 76.900-837, para abertura de vistas à 
NOTIFICADA, de segunda a sexta-feira, das 
08 as 13 horas, caso haja interesse, sob pena 
de aplicação dos efeitos da revelia ante a não 
apresentação de defesa.

Ji-Paraná, 13 de abril de 2017.

Armando Reigota Ferreira Filho
Procurador do Município

Processo Punitivo n. 1-15647/2013
NOTIFICAÇÃO 

Notificante:  MUNICÍPIO DE JI-
-PARANÁ/RO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
04.092.672/0001-25, com sede e administração 
na Av. Dois de Abril, 1.701, bairro Urupá, nesta 
cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Ron-
dônia.

Notificada:  CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA ABC LTDA. - ME, 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
03.760.636/0001-20, situada na Rua Dom Au-
gusto, nº 227, Bairro Centro, em Ji-Paraná-RO.

 O Município de Ji-Paraná, através 
de seu Procurador, Dr. Armando Reigota Ferreira 
Filho, no uso de suas atribuições legais, vem 
através desta NOTIFICAR Vossa Senhoria da 
Instauração de Processo Administrativo Pu-
nitivo em desfavor da empresa CONSTRUTO-
RA E INCORPORADORA ABC LTDA. - ME, 
para a aplicação de penalidades contratuais e 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 
8.666/93, em razão de descumprimento das re-
gras impostas pelas alíneas “a, l, m”, da cláusula 
nona do contrato n° 189/PGM/PMJP/2013, ou 
seja:

a) não cumprir fielmente com o objeto do 
contrato, as determinações previstas no Projeto 
Básico, Especificações Técnicas, Cronograma 
Físico Financeiro e Planilhas Orçamentárias, 
bem como no Processo Administrativo nº 
1-15647/2013 (SEMUSA/SEMPLAN); 

l) não realizar as obras no prazo estipulado 
no contrato e de acordo com o Cronograma 
Físico Financeiro e Processo Administrativo nº 
1-15647/2013 (SEMUSA/SEMPLAN);

m) não reparar, corrigir, remover, reconstituir 
ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do presente instrumento em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da execução ou de materiais empregados, 
conforme disposto no art. 69 da Lei Federal 
nº 8.666/93.  Fica facultada vistas dos autos e 
apresentação de defesa no respectivo Processo 
Administrativo Punitivo nº. 1-15647/2013, no 
prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o 
art. 87, parágrafo 3º da Lei Federal 8.666/93, 
contados da última publicação. Salienta-se que 
o processo administrativo punitivo supramen-
cionado se encontra na Procuradoria Geral do 
Município de Ji-Paraná, com sede Av. Transcon-
tinental, 2351, esquina com Rua Menezes Filho, 
1° Andar - Bairro Dois de Abril – Ji-Paraná/
RO, CEP 76.900-837, para abertura de vistas à 
NOTIFICADA, de segunda a sexta-feira, das 
08 as 13 horas, caso haja interesse, sob pena 
de aplicação dos efeitos da revelia ante a não 
apresentação de defesa.

Ji-Paraná, 13 de abril de 2017.

Armando Reigota Ferreira Filho
Procurador do Município

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

O Sr. Wilmar Antonio Testoni, portador do 
CPF nº. 044.686.002-68 e RG n° 50626–SSP/
RO, residente e domiciliado no município de 
Ouro Preto do Oeste – RO, torna público que 
requereu junto á Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Ambiental – SEDAM, o Pedido 
da Renovação da Licença de Operação para 
a atividade de piscicultura dos Lotes 27 e 
28 da Gleba 16 do PIC Ouro Preto, situado 
no município de Ouro Preto do Oeste – RO.

JUSTIFICATIVA Nº 43/CPL/2017

PROCESSO Nº 325/2017 
SECRETARIA:SEMUG

DATA: 02/05/2017 MEM: 73/SEMUG
FIRMA: VOAR BEM VIAGENS E TURIS-

MO EIRELI-EPP
CNPJ: 07.656.394/0001-80
VALOR: R$ 2.680,00 (DOIS MIL, SEISCEN-

TOS E OITENTA  REAIS).
OBJETO: AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉ-

RIA NOS TRECHOS/ PORTO VELHO - RO/
BRASÍLIA – DF/ BRASÍLIA – DF/ PORTO 
VELHO - RO

 
ORDENADOR DE DESPESAS,

De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 
21 de Junho de 1993 e suas alterações:

“Artigo 24 – É dispensável a licitação:

II – Para outros serviços e compras de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea “a” do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior Vulto que possam 
a ser realizada de uma só vez.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adju-
dicação e homologação desta licitação.

ADJUDICAÇÃO

CARLOS WILLEN DOBELIN
PRESIDENTE- CPL

MARIA CRISTINA DE BRITO SANTOS
1º MEMBRO

FÁBIO FONSECA TRESSMANN
2º MEMBRO

MARIA APARECIDA ALVERNAZ 
THOMAZETTO

3º MEMBRO

JUSTIFICATIVA Nº 44/CPL/2017

PROCESSO Nº 328/2017 
SECRETARIA:SEMUG

DATA: 02/05/2017 MEM: 169/SEMUG
FIRMA: VOAR BEM VIAGENS E TURIS-

MO EIRELI-EPP
CNPJ: 07.656.394/0001-80
VALOR: R$ 2.680,00 (DOIS MIL, SEISCEN-

TOS E OITENTA  REAIS).
OBJETO: AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉ-

RIA NOS TRECHOS/ PORTO VELHO - RO/
BRASÍLIA – DF/ BRASÍLIA – DF/ PORTO 
VELHO - RO

 
ORDENADOR DE DESPESAS,

De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 de 
21 de Junho de 1993 e suas alterações:

“Artigo 24 – É dispensável a licitação:

II – Para outros serviços e compras de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea “a” do inciso II do artigo anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior Vulto que possam 
a ser realizada de uma só vez.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a adju-
dicação e homologação desta licitação.

ADJUDICAÇÃO

CARLOS WILLEN DOBELIN
PRESIDENTE- CPL

MARIA CRISTINA DE BRITO SANTOS
1º MEMBRO

FÁBIO FONSECA TRESSMANN
2º MEMBRO

MARIA APARECIDA ALVERNAZ 
THOMAZETTO

3º MEMBRO

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE LOCALIZAÇÃO – LML

A pessoa física Sr. Alexandre Pereira da Silva, 
inscrito no CPF sob o nº 875.299.046-04 com pro-
priedade rural com área total de 7,9291 hectares, 
localizada no Lote 52-A, Setor 08, Linha Gazole, 
Gleba Pyrineos, no município de Ji-Paraná-RO, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ji-Paraná – SEMEIA em 
02/05/2017 a LICENÇA MUNICIPAL DE LOCA-
LIZAÇÃO – LML, para a atividade de piscicultura 
com cultivo da espécie Tambaqui com exploração 
de área de lâmina d’água de 3.600,00m² (0,3600 
HA) em Viveiro Escavado em Terra.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE INSTALAÇÃO – LMI

A pessoa física Sr. Alexandre Pereira da Silva, 
inscrito no CPF sob o nº 875.299.046-04 com pro-
priedade rural com área total de 7,9291 hectares, 
localizada no Lote 52-A, Setor 08, Linha Gazole, 
Gleba Pyrineos, no município de Ji-Paraná-RO, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ji-Paraná – SEMEIA em 
02/05/2017 a LICENÇA MUNICIPAL DE INS-
TALAÇÃO – LMI, para a atividade de piscicultura 
com cultivo da espécie Tambaqui com exploração 
de área de lâmina d’água de 3.600,00m² (0,3600 
HA) em Viveiro Escavado em Terra.

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO – LMO

A pessoa física Sr. Alexandre Pereira da Silva, 
inscrito no CPF sob o nº 875.299.046-04 com pro-
priedade rural com área total de 7,9291 hectares, 
localizada no Lote 52-A, Setor 08, Linha Gazole, 
Gleba Pyrineos, no município de Ji-Paraná-RO, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ji-Paraná – SEMEIA em 
02/05/2017 a LICENÇA MUNICIPAL DE OPE-
RAÇÃO – LMO, para a atividade de piscicultura 
com cultivo da espécie Tambaqui com exploração 
de área de lâmina d’água de 3.600,00m² (0,3600 
HA) em Viveiro Escavado em Terra.

Renovação de Licença Municipal 
de Operação – RLMO

A empresa FORT GRÁS LTDA, localizada 
na Estrada Anel Viário, LT Reman nº 05, ST 
gleba Pyrineos, no perímetro urbano da cidade 
de Ji-Paraná no estado de Rondônia, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.267.458/0002-31, torna públi-
co que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE DE JI-PARANÁ – SE-
MEIA em 02/05/2017 o pedido de Renovação 
da Licença Municipal de Operação – RLMO, 
para a atividade de Comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP)
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Fazendeiros fecharam ponte entre São Miguel do Guaporé e 
Seringueiras reivindicando a desocupação da Fazendo Bom Futuro

Rondônia lidera ranking 
de violência no campo

Foto- G1/RO

A Comissão da 
Pastoral  da Terra 
(CPT) divulgou que 
em Rondônia 21 pes-
soas morreram em 
conflitos agrários em 
2016. A quantidade 
de mortes deixou o 
estado em 1° lugar no 
ranking de violência 
no campo. 

No ano passado, ao 
menos 88 pessoas fo-
ram presas por causa 
de conflitos no campo 
em Rondônia, repre-
sentando 39% do total 
de prisões deste tipo 
no país, que registrou 
228 detenções.

De acordo com o 
Instituto Nacional de 
Colonização e Re-
forma Agrária (In-
cra), são 106 áreas 
de conflito por posse 
de terra. Em Rondô-
nia, cerca de oito mil 

famílias residem em 
áreas que estão em 
conflito agrário, 80% 
desses acampamentos 
estão em fazendas 
que não têm o título 
definitivo.

De acordo com o 
chefe da Regulari-
zação Fundiária do 
Programa Terra Le-
gal, Antônio Heler 
dos Santos, a votação 
da Medida Provisória 
759, que atualiza a 
lei de regularização 
fundiária, pode tra-
zer benefícios aos 
posseiros. Contudo, 
os beneficiados serão 
apenas famílias que 
compraram grandes 
lotes de terra nas dé-
cadas de 70 e 80 no 
Estado.

“Estamos falan-
do de uma medida 
provisória que teve 

uma reforma de 732 
emendas e de repente 
uma dessas emendas 
traz essa possibilidade 
de colocar, além dos 
detentores originais, 
seus herdeiros e su-
cessores. A partir daí 
a gente começa a po-
der permitir que esses 
detentores fiquem em 
dia com as obrigações 
de seus títulos para 
que possa haver a de-
sapropriação por parte 
do governo federal e 
a criação dos proje-
tos de assentamento”, 
afirmou Santos.

Na década de 70 e 
80, 1,6 mil hectares 
foram cedidos para o 
Incra realizar o Con-
trato de Alienação 
de Terras Públicas 
(CATP) que dava di-
reito ao título de ter-
ra definitiva. Mesmo 

sem ter cumprido as 
cláusulas previstas, 
diversos agricultores 
conseguiram registrar 
a posse dos lotes em 
cartórios.

Conforme o Su-
perintende do Incra 
em Rondônia, Cletho 
Brito, a instituição 
enviou propostas para 
solucionar os casos de 
regularização. “Nós 
apresentamos 18 pro-
postas de emenda, 
dentre elas está jus-
tamente voltar para 
o Incra a originalida-
de dos documentos 
expedidos há anos 
atrás. Casos isso não 
aconteça, pode se ter 
certeza que viveremos 
em Rondônia mais al-
guns anos de conflitos 
agrários”, admitiu.

Fonte: G1/RO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA
PRESIDENTE MÉDICI – VARA ÚNICA
AV. CASTELO BRANCO, 2667, CENTRO, PRESIDENTE 

MÉDICI – RO – CEP: 76916-000 – FONE: (69) 3471-2714/2655

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 (trinta) dias

Do(a) requerido(a), ALAN FERNANDES QUELHAS, brasilei-
ro, solteiro, portador(a) do CPF n. 856.687.702-06, com último 
endereço conhecido na Av. Trinta de Junho n. 1417, Bairro Centro, 
Presidente Médici/RO, residente e domiciliado(a) atualmente em 
lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citação do(a) requerido(a) acima qualificado(a) 
para no prazo de 15 (quinze) dias, contados do vencimento do 
presente edital, pagar a importância de R$ - 7.820,37 (sete mil, 
oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), atualizada até o 
dia 09/11/2015, sob pena de ser o mandado judicial convertido 
em título executivo judicial. Outrossim, o pronto pagamento da 
obrigação isenta o devedor do recolhimento das custas processuais 
e honorários advocatícios. Advertência: “Se os embargos não 
forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado execu-
tivo e prosseguindo-se na forma prevista no livro I, Título VIII, 
Capítulo X”. (Art. 1.102-C, 2ª parte, do CPC).

Processo nº: 7000395-07.2016.8.22.0006
Classe: MONITÓRIA (40)
Assunto: [Duplicata]
Parte Ativa: DKS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 

– ME
Advogados do(a) AUTOR: RODRIGO TOTINO – SP0305896, 

ADILA PATRICIA AMORIM LACERDA – RO8229
Parte Passiva: ALAN FERNANDES QUELHAS
Valor da Causa: R$ 7.820,37

Sede do Juízo: Fórum Pontes de Miranda, Rua Castelo Branco, 
2667 – Presidente Médici-RO – CEP 76.916.000 – Fone/Fax 
(0XX) 69 471-2714 – Ramal 3 – E-mail: pme1civel@tjro.jus.br

Presidente Médici/RO, 21 de fevereiro de 2017.

Simone de Melo
Juíza de Direito

(assinado digitalmente)

Casal é alvejado a tiros e marido morre em Ariquemes
No fer iado do 

Dia do Trabalha-
dor, (1º), um casal 
foi baleado na rua 
Theobroma, bairro 
Coqueiral em Ari-
quemes. 

J.A.S., 35 anos, 
foi encontrado pela 
Polícia Militar sem 
vida. A mulher foi 
atingida na perna es-
querda e teve fratura 

exposta. A vítima foi 
encaminhada ao Hos-
pital Regional para 
receber atendimento 
médico especializa-
do. 

De acordo teste-
munhas, casal, jun-
tamente com uma 
criança, seguia pela 
via em uma moto-
neta e foi parado por 
dois homens em uma 

motocicleta, fazendo 
com que a vítima pa-
rasse.

O carona da mo-
tocicleta olhou uma 
foto no celular e abriu 
fogo contra J.A.S. 
que caiu e morreu 
no local. A mulher 
tentou fugir, mas foi 
perseguida e alveja-
da com um disparo 
na perna. O bandido 

ainda tentou executar 
a mulher, contudo a 
arma falhou. Os as-
sassinos 

J.A.S. era filho de 
policial civil e técni-
co de enfermagem. A 
criança nada sofreu. 
A ocorrência foi re-
gistrada na Delegacia 
de Polícia Civil 

Fonte: Arique-
mes190

Encontrado morto
Na noite do último domingo (30), populares encontra-
ram na Linha 11, na estrada do “Lixão”, em Ji-Paraná, 
o corpo de um homem próximo a uma motocicleta. 
O Corpo de Bombeiros e perícia técnica foram acio-
nados. Foi constatada uma perfuração nas costas 
da vítima e um corte profundo na garganta. A polícia 
identificou corpo do pintor E.S.L. de 56 anos. De 
acordo com os familiares, que residem em Cacoal, 
a vítima morava sozinho no bairro JK, em Ji-Paraná, 
e estava desaparecido desde às 15h de domingo, 
quando falou com a filha pela última vez.

Moto roubada
Na noite do último sábado (29), um policial militar 
lotado na 1ª CIA/PO, em Ji-Paraná, se deparou com 
dois homens trafegando em uma moto pela avenida 
Maringá, entre T-20 e T-21. O militar observou que a 
placa da moto estava adulterada com fita isolante e a 
dupla demonstrava nervosismo. O policial acionou o 
190 e começou a seguir os suspeitos, que, ao perce-
berem a ação do PM, fugiram em alta velocidade, até 
serem cercados e abordados na altura da rua T-16.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO - RLMO

Razão Social: FORTE COMÉRCIO DE GÁS E TRANS-
PORTE LTDA – EPP Na: Rua: São Paulo nº: 2315 BAIRRO: 
NOVA BRASILIA   CNPJ: 05.692.947/0001-24 Torna público 
que requereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ji-Paraná, em 28/04/2017 a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO RLMO para 
Atividade: 47.84-9-00 comércio varejista de gás liquefeito de 
petróleo (GLP)

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL 
DE OPERAÇÃO

Razão Social: H F B FELIX & CIA LTDA – ME Na: 
Rua: Grécia  nº: 2315 BAIRRO: Jardim São Cristóvão    
CNPJ: 18.902.505/0001-07 Torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 28/04/2017 a Licença Municipal de OPE-
RAÇÃO para Atividade: 47.84-9-00 comércio varejista 
de gás liquefeito de petróleo (GLP)


