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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 089/PMJ-SRP/2017

A Prefeitura Municipal de Jaru/Ro, torna pública a realização 
da Licitação em epígrafe – Tipo Menor Preço Por Item. Objeto 
Registro de Preços para Eventual e Futura AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE, no Valor Total: R$ 2179.310,43.  
Abertura 14 de Agosto de 2017, às 09h10min. Local da disputa 
virtual: COMPRASNET, acessível em: www.comprasgover-
namentais.gov.br. Retirada do Edital no Site: www.jaru.ro.gov.
br. Ou através do e-mail: cpl@jaru.ro.gov.br. INFORMAÇÕES 
pelo telefone (69) 3521-6993.

 JARU, 28 de julho de 2017.

Hiago Lisboa Carvalho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 24/2017

EXCLUSIVO ME, EPP E MEI, 

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por intermé-
dio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 20/2017, torna 
público que encontra-se instaurada a  Licitação na modalidade 
Pregão em sua forma Eletrônica nº 24/2017, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ESPORTE, CULTTURA E LAZER. A presente licitação 
foi estimada em R$ 1.228,43(um mil, duzentos e vinte e oito 
reais e quarenta e três centavos). A Licitação será na modalidade 
PREGÃO em sua forma Eletrônica com o Nº 24/2017, tipo Menor 
Preço por item. O certame será regido pela Lei nº 10.520/02, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93; Decreto Federal 
5.450/2005 e Lei Complementar 123/2006. Cadastramento de 
Propostas: até o dia  10 de agosto de 2017 às 08h; Abertura das 
propostas: 10 de agosto de 2017 às 08h01min; Inicio do Pregão: 
10 de agosto 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, 28 de julho de 2017.

Vildimark Cardoso dos Santos
Pregoeiro – Port.20/2017

AVISO DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preços Nº 7/2017

Processo nº 706/2011

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO torna público 
aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a 
Licitação na modalidade de Tomada de Preços, tipo Menor Preço, 
nos termos da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e lei 
complementar nº 123/2006 e alterações, que fará realizar Tendo 
como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS 
DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS E AVENI-
DAS DO MUNICIPIO DE THEOBROMA., Valor estimado: 
R$ 408.243,48(quatrocentos e oito mil, duzentos e quarenta e 
três reais e quarenta e oito centavos), no dia 15 de agosto de 
2017, às 09:00 horas no endereço, 13 DE FEVEREIRO, 1431, 
THEOBROMA-RO, a reunião de recebimento e abertura das 
documentações e propostas, conforme especificado no Edital 
de Licitação nº 7/2017, O Edital encontrar-se-á a disposição dos 
interessados através do endereço eletrônico www.theobroma.
ro.gov.br; links: publicações CPL; ou ainda pregoeiro@theobro-
ma.ro.gov.br, para maiores informações através do telefone (69) 
3523-1144 ou (69) 3523-1140.

THEOBROMA, 28 de julho de 2017

MICHELLE OLIVEIRA COSTA
Pregoeira Substituta

Aviso de Licitação Deserta
Pregão Eletrônico Nº. 082/CPL/2017

Edital Nº. 089/CPL/2017
Processo Administrativo nº GI – 382/2017

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pre-
goeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº79/GAB/2017 de 04 
de maio de 2017, torna público, nos termos da Lei 10.520/02 
e da Lei de 8.666/93, para conhecimento dos interessados, que 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 082/CPL/2017 
realizada no dia 27/07/2017 às 12h00min, horário de Brasília 
- DF. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIM-
PEZA PERIÓDICA, DE SUCÇÃO DE DEJETOS DAS 
FOSSAS SÉPTICAS.  PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS – SRP. Foi declarada DESERTA, tendo em vista 
que não houve nenhuma empresa cadastrada no presente pregão. 
Maiores informações encontrar-se-á a disposição dos interessados 
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 07h00min às 
13h00min horas ou através do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis/RO, 28 de julho de 2017.

Jean Vieira de Araujo
Pregoeiro

Decreto nº 79/GAB/2017 de 04/05/2017

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
 MUNICIPAL DE OPERAÇÃO.

A Sra. SÓNIA PIRES MACIEL CELA (PISCICULYURA 
MATA NATIVA), Localizada BR 364 KM 9 LOTE 63 B GLEBA 
PYRINEOS, inscrita CPF: nº 294.634.242-53, torna público que 
requereu à SEMEIA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ji-Paraná, em19/07/2017, a Renovação da Licença Muni-
cipal de Operação, conforme Processo nº 2-17971/2013.,para 
a atividade de PISCICULTURA EM 27.845M2 DE LAMINA 
D’AGUA COM A CRIAÇÃO DE TAMBAQUI (Colossonta 
macropomum), PINTADO {Pseudoplatystoma coruscans) 
E PIRARUCU (Arapaima gigas).

(Da Redação) Com 
a proposta de formar 20 
tripulantes operacionais 
multimissão para atuar 
nos órgãos de aviação 
de segurança pública de 
Rondônia, o governo do 
estado lançou edital para 
o processo seletivo do 1º 
curso de operações aére-
as da Secretaria de Esta-
do de Segurança, Defesa 
e Cidadania (Sesdec), 
destinado a policiais 
militares e civis e bom-
beiros militares. As ins-
crições foram abertas no 
dia 24 e seguem até 18 
de agosto, no Hangar do 
Governo, vizinho ao ae-
roporto de Porto Velho, 
das 7h30 às 18h.

Do total de vagas, 
oito são para policiais 
militares, oito para poli-
ciais civis e quatro para 
bombeiros militares. 
Das vagas para poli-
ciais militares e civis, 
duas são destinadas a 
policiais femininas. Até 
a última quinta-feira 

(27) ainda não havia 
inscritos.

De acordo com o 
capitão PM Leandro 
Machado, o policial ou 
militar precisa apresen-
tar requerimento do seu 
comandante, ter entre 
1 e 15 anos de servi-
ços na corporação e 
documentos pessoais 
que constam no edital 
disponível no site da 
Sesdec. “O tripulante 
é o braço operacional 
da aeronave. É ele que 
garante a segurança com 
armamento, comunica, 
orienta o piloto verifica 
o que há embaixo e nas 
laterais, faz o resgate no 
rapel, abordagem, pri-
meiros socorros, amarra 
a vítima para ser içada 
ao helicóptero”, definiu 
o capitão, completando 
que por isso são exigi-
dos condicionamento 
físico e nível intelectual 
elevado, com conheci-
mento sobre aeronaves, 
meteorologia, navega-

ção aérea, teoria de voo, 
regulamento de tráfego 
aéreo, entre outros.

O processo seletivo 
acontecerá na capital, 
a partir do dia 4 de se-
tembro, em três fases, 
sendo a primeira com 
teste de aptidão física 
e habilidade específica; 
a segunda com exames 
médicos; e a terceira 
com investigação social 
e entrevista. Todos os 
ministrantes são do qua-
dro do Núcleo de Opera-
ções Aéreas (NOA), for-
mado por seis pilotos, 
nove tripulantes e um 
apoio de solo. Os classi-
ficados no teste seletivo 
receberão certificado de 
Operador Aerotático, 
expedido pela Agência 
Nacional de Aviação 
Civil (Anac), além de 
estar ambientados com 
as operações e riscos 
das missões típicas de 
estado, alicerçados pela 
orientação doutrinária 
da segurança de voo. Ao 

final serão destacados 
para atuar nas bases do 
NOA em Porto Velho, 
Ji-Paraná e Vilhena, este 
último a ser ativado.

 “Serão 45 intensos 
dias de provas no rio, 
piscina, hangar, entre 
outros locais, pois se 
trata de uma atividade 
de alto risco, com um 
veículo no ar, que no 
caso de pane não tem 
acostamento, e quando 
há acidente é raro ter 
sobreviventes. Além 
disso, eles irão atuar 
nas áreas de conflitos 
agrários, o que exige 
atenção e técnica para 
reduzir os riscos”, dis-
se o capitão, que é pilo-
to e atua no NOA desde 
2012. Ele observou 
que apesar dos riscos, 
não são registrados 
incidentes ou aciden-
tes nas operações em 
Rondônia desde 2009. 
Com informações de 
Veronilda Lima – As-
sessoria.

Abertas inscrições para o 1º Curso 
de Operações Aéreas de Rondônia 


