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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATA DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASMETRON

A ASMETRON- Associação dos Servidores 
do Movimento em Transposição de Rondô-
nia, vem através deste, convidar os Membros 
Associados e Diretoria a participar da aprova-
ção da Prestação de Contas desta Associa-
ção referente aos anos de 2019 e 2020; esta 
acontecerá às 17:00 horas a primeira chama-
da e as 17:30 horas a segunda chamada, no 
dia 24 de Fevereiro de 2021, na Rua Prudente 
de Moraes 2519 Centro-Porto velho RO. An-
tecipadamente agradecemos a presença de 
todos.  

Porto velho, 09 Fevereiro de 2021

Divina E. da Costa
Presidente

59695

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA

A  empresa  (SCHWAAB  COMPANY  –  
PESQ.  IND.  COM.  EXP.  IMP.  PRODUTOS 
DA AMAZONIA LTDA – ME), localizada na 
Avenida dos Imigrantes, 6.756, Bairro: Apo-
niã, na cidade de Porto Velho - RO, registrada 
no CNPJ: 08.621.097/0001-61 e na Secreta-
ria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMA,  
com  o  processo  nº 16.02230.00/2020, torna 
público o recebimento de sua  Licença Am-
biental de Operação Nº  10  SOL/DLA.  Docu-
mento  recebido  da  Secretaria  Municipal  de  
Meio  Ambiente  - SEMA.

59701

MARCELO  MONTEIRO  MILANI,  CNPJ  
27.080.858/0001-60,  R  CAPITAO NATANAEL  
AGUIAR,  Número  2246,  Bairro  FLODOALDO  
PONTES  PINTO, Porto Velho, RO, torna públi-
co que requereu a Licença Ambiental  simplifi-
cada,  LAS,  da  SEMA  –  Subsecretaria  Muni-
cipal  de  Meio  Ambiente,  através  do Número  
do  Processo:  16.02762.00/2020  para  as  ati-
vidades:  01.59-8-02  -Criação  de  animais  de  
estimação,  47.71-7-04  -  Comércio  varejista  
de medicamentos  veterinários,  85.99-6-04  -  
Treinamento  em  desenvolvimento profissional 
e gerencial, 96.09-2-07 - Alojamento de ani-
mais domésticos,  96.09-2-08 - Higiene e em-
belezamento de animais domésticos.

59696

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

A SILVANIA SOARES DE LIMA NOGUEIRA 
96900156215, situado na AV. TUCANOS, 
Nº 477-B, JARDIM DAS PALMEIRAS, Mu-
nicípio de ARIQUEMES - RO com o CNPJ: 
40.561.669/0001-77, Torna público que 
requereu a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMA o PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO.
Atividade: Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para motocicletas e moto-
netas; Manutenção e reparação de motoci-
cletas e motonetas.

061225

Renovação de Licença de Operação

Luzia Cavalcante de Oliveira, pessoa 
física de direito privado inscrito no CPF: 
691.054.992-91, Lote Rural Lote 03 Gle-
ba 37 PAD Marechal Dutra, localizado 
na Linha C-30 km 42 em Cacaulândia–
RO. Torna-se público que vem requerer 
a renovação da Licença de Operação 
para atividade de piscicultura comercial 
junto a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Ambiental – SEDAM.

061226

REPRESENTANTE
EM ARIQUEMES

NOVO ENDEREÇO:
Rua São Paulo, bairro Setor 

05, nº 3548. Ariquemes.

Contato: Daniele
diariodeariquemes@gmail.com

69 99318-5069

PUBLICAÇÕES NO CLASSIFICADOS:
 De Segunda à Quinta recebimento até às 15 horas. Fechamento às 16 horas
 Sexta recebimento até às 12 horas. Fechamento às 14 horas

056846/D

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 

1º LEILÃO: 19 de fevereiro de 2021 às 10h00min. 
 

 2º LEILÃO: 08 de março de 2021 às 10h00min. 
 

LOCAL: www.rondonialeiloes.com.br 
 
Evanilde Aquino Pimentel Leiloeira Oficial, JUCER nº 015/2009, com escritório na Rua das 
Pedras, 454, Ji-Paraná-RO, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico através do site 
www.rondonialeiloes.com.br nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente 
autorizada pelo Credor Fiduciário Emílio Cristiano Olsen Notário, brasileiro, empresário, 
portador do RG nº 649.977 SSP/RO, CPF nº 409.133.172-68, residente e domiciliado na Rua Anísio 
Serrão, 1736, Bairro Centro, Cacoal/RO, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, na qual 
figuram como Fiduciantes: André Paulo Eidt, brasileiro, comerciante, portador do RG nº 2.249.293-
4, CPF nº 528.229.909-72 e sua esposa Jennicy Layne Vituri Eidt , brasileira, do lar, portadora do 
RG nº 3.538.856-7, CPF nº 523.227.509-72, casados entre si, no regime de comunhão parcial de 
bens, residentes e domiciliados na Rua Barão do Rio Branco, 4430, Nova Brasilândia do Oeste/RO.  

IMÓVEL 01) Chácara urbana nº 06, situada no setor Chacareiro nº 10, zona fiscal nº 04, com área de 21,7769 
há, Nova Brasilândia do Oeste/RO. Matriculado sob nº 2452 perante o CRI de Nova Brasilândia do Oeste/RO.  
IMÓVEL 02) Chácara urbana nº 22, situada no setor Chacareiro nº 10, zona fiscal nº 04, com área de 24,2000 
há, Nova Brasilândia do Oeste/RO. Matriculado sob nº 1089 perante o CRI de Nova Brasilândia do Oeste 
/RO. Avaliados em R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais); 
 
No dia 19 de fevereiro de 2021 às 10h, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
606.000,00 (seiscentos e seis mil reais). 
 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 08 de março de 2021 às 10h, o 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 694.028,00 (seiscentos e noventa e quatro 
mil e vinte e oito reais). 
 
O arrematante pagará, no ato do leilão, o valor da arrematação e o valor da comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% (Cinco por Cento) do lance vencedor. O valor da comissão do leiloeiro não 
compõe o valor do lance ofertado. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. 
HAVENDO ARREMATANTE NO PRIMEIRO LEILÃO FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADO O 
SEGUNDO. 
 
INTIMAÇÕES: Ficam desde logo intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e 
principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os 
respectivos cônjuges: André Paulo Eidt e Jennicy Layne Vituri Eidt, se por ventura não forem 
encontrados para intimação pessoal, bem como para efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e do 
direito de remição do art. 826. 

Outras informações no site da Leiloeira: www.rondonialeiloes.com.br ou pelos Tels: 69-98133-
1688 e 69-3421-1869. 
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FRIGOARI – FRIGORÍFICO ARIQUEMES S/A 
 

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
A FRIGOARI – FRIGORÍFICO ARIQUEMES S/A, localizada à AV JUSCELINO 
KUBITSCHEK, n.º 2316, sala C, Bairro Setor 04, no Município de Ariquemes/RO, 
CEP 76.873-500, devidamente inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
CNPJ/MF 12.227.611/0001-56, neste ato representada pelo Diretor Presidente Sr 
ANTÔNIO APARECIDO CUSTÓDIO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
(CPF) sob o n.º 329.412.699-91 e (RG) sob o n.º 1.631.193 SSP/PR, domiciliado na 
cidade de Ariquemes/RO, vem por meio deste Edital, convocar à todos acionistas, 
aptos a exercerem o direito de voto, para participarem do processo para eleição do 
Conselho de Administração para mandato a partir de 26 de Março de 2021, em 
conformidade com o Estatuto Social da Frigoari. Comunica também que o 
Regulamento do Processo Eleitoral, cujo exemplar está à disposição dos acionistas 
na sede da FRIGOARI, ressalvando que os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Eleitoral.  A seguir, cronograma do processo eleitoral: 
a) Até ás 18 Hs do dia 03/03/2021 – Prazo limite para inscrição de chapas para o 
Conselho de Administração; 
b) Até às 18 Hs do dia 08/03/2021 – Divulgação das chapas inscritas; 
c) Até às 18 Hs do dia 11/03/2021 – Prazo limite para impugnação das chapas; 
d) Até às 18 Hs do dia 15/03/2021 – Prazo para recurso das chapas impugnadas; 
e) Até às 18 Hs do dia 18/03/2021 – Prazo limite para divulgação do resultado da 
impugnação; 
f) Dias 16, 17 e 18/03/2021 – Publicação da convocação da Assembleia Geral para 
Eleição do Conselho de Administração;  
g) Dia 26/03/2021 – Assembleia Geral para Eleição do Conselho de Administração; 
h) Dia 26/03/2021 - Conselho de Administração efetua eleição e Posse do Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário do Conselho de Administração e Diretoria; 
i) Dia 26/03/2021 – Início vigência Conselho de Administração e Diretoria. 
 
A inscrição da chapa implica na concordância de todos os termos do Regulamento 
Eleitoral. 
 
Informações adicionais na Secretaria da FRIGOARI. 
 
Ariquemes/RO, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 
(a) ANTÔNIO APARECIDO CUSTÓDIO 
CPF: 329.412.699-91 
Diretor Presidente 
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UNIMED VILHENA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 
CNPJ: 01.659.087/0001-76 

NIRE: 114.0000134.8 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA SEMIPRESENCIAL  

DIA 12 DE MARÇO DE 2021 
 

O Presidente da Unimed Vilhena – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 01.659.087/0001-76, com sede na 

Avenida Capitão Castro, nº 4376, Centro de Vilhena – RO, no uso de suas atribuições 

estatutárias, CONVOCA todos os cooperados, aptos a votar, em número de 68 (sessenta 
e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMPRESENCIAL a 

ser realizada no dia 12 (Doze) de março de 2021 ( sexta-feira), com fundamento no Art. 

43-A da Lei nº 5.764/71 e, pela IN nº 79 do DREI - Departamento de Registro Empresarial 

e Integração (que dispõe sobre a participação e votação à distância em reuniões e 

assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas), para participar 
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, nas dependências do 

Auditório do Banco Sicoob Credisul, situado na Av. Capitão Castro, 3178, centro, 

nesta cidade de Vilhena/RO, e para os cooperados que optar pela participação virtual, 

deverá acessar o Link de acesso que será divulgado neste edital e no espaço do 

cooperado, podendo ser repassado por e-mail, SMS, Telegran ou Wathsapp, conforme 

dados do cadastro do cooperado, que dadas as circunstâncias atípicas enfrentadas em 

decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), foi necessário que a Cooperativa 

alterasse o local da assembleia para atender a realidade do momento, especialmente 

quanto ao formato da Assembleia, destacando, que se trata de um momento histórico para 

a Cooperativa e para garantir a segurança dos cooperados. A solenidade iniciará às 18h 

(dezoito horas) em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados 

em condições de votar ou às 19h (dezenove horas) em segunda convocação com a 

presença de metade mais um, ou às 20h (vinte horas) em terceira convocação com a 

presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 

 
1. Apreciação e deliberação do relatório de gestão, balanço patrimonial e 

demonstrativo dos resultados acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e 

Auditoria Independente relativos ao exercício de 2020; 

2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 

 
 

 
 

3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; 

4. Apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho para o exercício de 2021 e 

ratificação e homologação do Plano de Trabalho referente ao exercício de 2020; 

5. Fixação dos valores da produção especial a serem pagos aos membros da Diretoria 

Executiva, bem como das cédulas de presença para os membros do Conselho de 

Administração, Técnico e Fiscal. 

A transmissão da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL ocorrerá do 

Auditório do Banco Sicoob Credisul, situado na Av. Capitão Castro, 3178, centro, nesta 

cidade de Vilhena/RO, havendo participação virtual dos cooperados, que assim 

desejar, cujo acesso se dará pelo seguinte link https://zoom.us/j/98062243444 

ID da reunião: 980 6224 3444. 

Importante destacar, que o cooperado que optar pela forma que vai participar da 
assembleia, não poderá, após a abertura da solenidade, alterar sua forma de 
participação. 
 
A credencial de acesso e verificação do associado será validado pela cooperativa, pelo 

número do CRM/RO ou CPF/MF do cooperado, onde vai ser encaminhado acesso com 

login e senha, todavia o cooperado deve preencher o cadastro que lhe permitirá ingressar 

e votar na Assembleia, para segurança do processo, mesmo se participar de forma 

presencial. 

 
Esta validação (senha) deverá ser requerida no máximo até às 17 horas e 30 minutos do 
dia 12 do mês de março de 2021 (trinta minutos antes do início da assembleia) no site da 

cooperativa: http://www.unimedvilhena.com.br, no espaço do cooperado, ou por meio 

idôneo indicado nas regras de participação da eleição que vai estar detalhado no espaço 

do cooperado. 

  
Mais informações sobre a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, bem 

como orientações de participação e votação à distância, poderão ser acessadas no site da 

Cooperativa, referido acima.  

 

Vilhena – RO, 08 de fevereiro de 2021. 

 
 

ELCIO CARLOS ROSSI 
Diretor Presidente 

Unimed Vilhena 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 

Nº. 001/2021 
 

O Presidente da Unimed Vilhena – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, no uso de 

suas atribuições estatutárias (art. 19, caput e 28 ambos do Estatuto Social), convoca os 

médicos cooperados para preenchimento, via eleição direta, dos cargos dos Conselhos de 

Administração e Técnico da cooperativa, período 2021/2025 que será realizada no dia 12 
de março de 2021 (sexta-feira) conforme Edital de Convocação da Assembleia Geral 

Ordinária semipresencial, no Auditório do Banco Sicoob Credisul, situado na Av. Capitão 

Castro, 3178, centro, nesta cidade de Vilhena/RO, que obedecerá as regras do Código 

Civil Brasileiro, Lei nº 5.764/71, Lei nº 9.656/98, do Regimento Interno e do Estatuto Social. 

(Legislação que estará disponível aos interessados na sede da cooperativa) especialmente 

as seguintes: 

DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: As inscrições das chapas ocorrerão no período entre a 
data de publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral e até 15 (quinze) 
dias antes de sua realização (artigo 44º do Estatuto Social) e deverão ser realizadas 
na sede da UNIMED, no endereço acima citado, em dias úteis e horário comercial, 
mediante o encaminhamento de requerimento à Presidência da Unimed com a 
relação dos candidatos e respectivos cargos que desejam ocupar, assim como, com 
a qualificação do candidato (nome completo, endereço residencial, número da 
carteira de identidade, CPF e da inscrição no Conselho Regional de Medicina), bem 
como o encaminhamento da cópia do CPF e RG autenticados, certidão negativa 
municipal, estadual e federal, certidão de nada consta junto ao CRM de Rondônia, e 
demais certidões dos cartórios distribuidores cíveis, criminais e fiscais do domicílio 
do candidato. 

DOS INTEGRANTES DAS CHAPAS: Os integrantes das chapas deverão aquiescer 

expressamente em participar da chapa mediante preenchimento de declaração nesse 

sentido, devendo cada um observar o preenchimento dos requisitos exigidos nas leis que 

regem a matéria (Código Civil Brasileiro, Lei nº 5.764/71 e Lei nº 9.656/98), no Estatuto 

Social e Regimento Interno, ESPECIALMENTE:  

1) Ter sido admitido antes de convocada à assembleia geral de eleição dos 

membros; 

2) Ter operado sob qualquer forma com a cooperativa durante o ano;  

3) Não seja ou não tenha se tornado empregado da cooperativa até a assembleia 

geral que aprovar as contas do ano social em que tenha deixado suas funções;  

 
 

 
 

4) Não ter sido penalizado até a assembleia geral em que ocorre o processo 

seletivo, nos casos de processo ético ou administrativo na cooperativa;  

5) São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; 

6) Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administração, os 

parentes entre si até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral. 

 

DO PRAZO PARA RETIFICAÇÕES: Constatada a impossibilidade do registro da chapa 

por qualquer irregularidade, o candidato indicado como Presidente terá o prazo de 03 (três) 

dias para saná-las sob pena de indeferimento do pedido. 

DA SUBSTITUIÇÃO: A substituição de candidatos somente poderá ocorrer em caso de 

renúncia, morte ou invalidez devidamente comprovada até a instalação da Assembleia. 

DA VOTAÇÃO: O voto será secreto e será considerada eleita à chapa que obtiver a maioria 

simples dos votos devendo a posse ocorrer durante a Assembleia Geral Ordinária. 

 
 

Vilhena – RO, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

ELCIO CARLOS ROSSI 
Diretor Presidente 

Unimed Vilhena 

  

 

 
 
 

 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
 

 

 

Rua Cassiterita1369, – Centro – Ariquemes/RO – CEP: 76.872-869 
Fone: (69) 3535 – 2017 – E-mail: cpl@camaradeariquemes.ro.gov.br 

 

 
           

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0001/CPL/2021 

 
A Câmara Municipal de Ariquemes, através de sua Pregoeira, Nomeada pela 
portaria 5705 de 05 de Janeiro 2019, no uso de suas atribuições legais, torna 
Público aos interessados, EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO pelo homologador legal do Pregão acima citado. 

 
Objeto: Processo Administrativo 0013/2021 
 

Objeto: AQUISIÇÃO de aparelhos SMARTPHONE para atender a Câmara 
Municipal de Ariquemes.  
 
 
EMPRESA VENCEDORA:  
 
ERICA DE FATIMA GENTIL  
CNPJ: 36.656.877/0001-82 
Valor total: R$ 23.067,00 (Vinte e três mil, sessenta e sete reais) 
 
Para maiores informações no endereço Rua Cassiterita1369, – Centro – 
Ariquemes/RO – CEP: 76.872-869 Sala CPL/ Comissão Permanente de 
Licitações, Prédio Câmara Municipal de Ariquemes Fone: (69) 3535 – 2017 – E-
mail: cpl@camaradeariquemes.ro.gov.br 
 
 

Ariquemes, 09 de fevereiro de 2020. 
 

 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
– DR/RO, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL:  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para remoção, fornecimento e instalação de 04 
(quatro) persianas verticais de PVC, além de 
serviço de manutenção corretiva de 33 (trinta e 
três) persianas verticais de PVC, para 
atendimento das necessidades do SENAI/DR 
RO. 
 
Data e Horário da Abertura: 18/02/2021 às 10 
horas (Horário de Brasília) 
Local da Licitação: www.licitanet.com.br  
Nº da Licitação: PE 002/2021 
Retirada do Edital: www.fiero.org.br ou fone 
(69)3216-3491/3216-3477, e-mail: 
cpl@fiero.org.br.  

 
Porto Velho/RO, 09 de fevereiro de 2021. 

 
Comissão Permanente de Licitações  

 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 
O Serviço Social da Indústria e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RO, 
torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 002/2021, do tipo Menor 
Preço Global:  
 
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços com 
disponibilização de mão de obra em regime de 
dedicação exclusiva, para os serviços de 
copeiragem, jardinagem, recepção e portaria, 
durante 12 (doze) meses consecutivos, para 
atendimento do Departamento Regional e da 
unidade SESI CAT Albano Franco, de acordo 
com as quantidades, periodicidade, 
especificações, obrigações e demais condições 
do Termo de Referência. 
 
Data e Horário da Abertura: 19/02/2021 às 09 
horas (horário de Brasília). 
Local da Licitação: www.licitacoes-e.com.br  
Nº da Licitação: 856206 
Retirada do Edital: www.fiero.org.br ou fone 
(69)3216-3491, e-mail: cpl@fiero.org.br.  

 
Porto Velho/RO, 09 de fevereiro de 2020. 

 
Comissão Permanente de Licitações  

 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

 
O Serviço Social da Indústria e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RO, 
torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 003/2021, do tipo Menor 
Preço Global:  
 
Objeto: Contratação de empresa jurídica 
especializada na prestação de serviços gráficos 
de cópias monocromáticas, impressão, 
encadernação e plastificação; com 
disponibilização de máquinas de reprografia 
com suporte, assistência técnica, substituição 
de equipamentos e fornecimento de insumos, 
tais como papel sulfite A4 e toner, para atender 
as necessidades das Unidades do SESI e SENAI 
em Ariquemes/RO. 
 
Data e Horário da Abertura: 18/02/2021 às 15 
horas (horário de Brasília). 
Local da Licitação: www.licitanet.com.br  
Nº da Licitação: PE 003/2021 
Retirada do Edital: www.fiero.org.br ou fone 
(69)3216-3491, e-mail: cpl@fiero.org.br.  

 
Porto Velho/RO, 09 de fevereiro de 2020. 
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