
ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
Vaz, 4450, o imóvel mede 
65 m2, terreno de 10x50, 
2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro todo na cerâmica, 
dispensa e área nos fundos, 
murado nas laterais e fun-
dos. Valor R$ 32.000,00. 
Aceita proposta, pega carro 
ou moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, com 
3 quartos, sala, cozinha e 
wc na cerâmica, forrada e 
toda na cerâmica. Murada, 
energia água da rua e esgo-
to. (Vivo)69-9974-4030 / 
(TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfa l to ,  água, 
energia, rede de esgoto 

e rede telefônica, mura-
do nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se pro-
posta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-
2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de 
cerâmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 
área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dispen-
sa e varanda nos fundos. 
Valor R$ 45.000,00, aceita 
carro popular de menor 
valor. Cel. Vivo 69-9974-
4030 ou ainda no TIM 
041-69-8114-4243.

CLASSIFICADOS
Rondônia, terça-feira, 9 de abril de 2013 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ABANDONO DE EMPREGO

Sr. Dario Santos da Silva - CTPS 00023611 - série 
0004- MT

Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. Dario Santos da Silva, portador da CTPS 
00023611 - série 0004 – MT, a comparecer em nosso 
escritório, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car 
as faltas desde 21/01/2013, dentro do prazo de 48 hs 
a partir desta publicação, sob pena de fi car rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT.

Paulo Lima Engenharia LTDA.

Rua Abilio Freire dos Santos n° 152
Ji-Paraná - RO

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO: SIDNEY ROCHA DA SILVA, 
brasileiro, inscrito no CPF nº 705.583.292-
68, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualifi cada para 
pagar o débito no prazo de 3 (três) dias, SOB PENA 
de ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem su-
fi cientes para assegurar a totalidade do débito e acrés-
cimos legais, sendo fi xados os honorários advocatícios 
em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, 
que será reduzido pela metade no caso de integral 
pagamento no prazo de 3 (três) dias, advertindo-os 
ainda, de que poderá, no prazo de 15 (quinze) dias 
opor embargos.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora 
da importância de R$4.372,52 (quatro mil, trezentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 
representada por duas notas promissórias e quatro 
duplicatas, referente a venda de bens e serviços ao 
executado, sendo que houveram inúmeras tentativas 
de recebimento da executada e a mesma não se de-
monstrou propensa a pagar o débito... Assim requer a 
citação do executado para no prazo de três dias pagar a 
importância de R$5.983,79 atualizada até 17/03/2011, 
nos termos do artigo 652, parágrafos 1º e 2º ...

PRAZO: O prazo para oferecer embargos será 15 
(quinze) dias, contados a partir do decurso do prazo 
de publicação do edital.

Processo: 0005708-47.2011.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Agropeças Comércio de Peças Ltda
Advogado: Arthur Pires Martins Matos OAB/RO 

3524
Executado: Sidney Rocha da Silva

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo 
Auller, Av. Ji-Paraná, n. 615, CEP: 78.900-261 – Fone: 
(069) 3421-1337 ou 3421-1369.

Ji-Paraná/RO., 04 de março de 2013.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

Poder Judiciciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondonia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça

 COMARCA: JI-PARANÁ/RO

 ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE: ESPÓLIO DE 
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, inscrito 
no CPF n°007.255.522-04, TERCEIROS INTE-
RESSADOS, CONFINANTES AUSENTES, IN-
CERTOS E DESCONHECIDOS, atualmente em 
locais incertos e não sabidos.

FINALIDADE: CITAR e INTIMAR as partes e 
interessados supramencionados, nos termos da ação de 
Usucapião, proposta por Cristiano Augusto de Castro 
Silva em face do requerido Espolio Francisco Pereira 
dos Santos, para querendo, oferecerem contestação e 
manifestarem interesse na Causa em questão, imóvel 
objeto da ação abaixo descrito:

IMÓVEL: Lote denominado Setor 204, Quadra 
00003, Lote 00003, com logradouro na Rua Menezes 
Filho, n. 2487, Bairro Dois de Abril com área territo-
rial de 360m² em Ji-Paraná/RO.

PRAZO PARA CONTESTAÇÃO/MANIFES-
TAÇÃO: 15 (quinze) dias, contados do término de 
publicação deste, ou seja, 30(trinta) dias.

RESUMO DE PEDIDO INICIAL: O requerente 
Cristiano Augusto de Castro Silva, pleiteia a presente 
ação de Usucapião, onde descreve que o mesmo com-
prou da empresa Tecnosiesel Ltda o imóvel supra, e 
vem mantendo a posse de forma mansa e pacífi ca, 
continua sem oposição por mais de 18 anos. Ressalta 
que já esgotou todas as possibilidades administrativas 
para regularização, todavia a quadra onde encontra-se 
o imóvel se quer esta documentada, nem existe para 
Prefeitura Municipal. 

...Assim, requer a citação do requerido por edital, 
a citação dos confrontantes por mandado, …seja 
declarado por fi m o domínio do autor sobre o imóvel 
usucapiendo, expedindo-se o competente mandado 
para o cartório de registro de imóveis da Comarca 
de Ji-Paraná/RO.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada/manifes-
tada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros, os fatos alegados na inicial. (art. 285 c/c 
319 ambos do CPC).

Processo: 0000117-36.2013.8.22.0005
Classe: Usucapião ordinária
Requerente: Cristiano Augusto de Castro Silva
Advogado: Vanessa Saldanha Vieira OAB/RO 3587
Requerido: Francisco Pereira dos Santos

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, CONTATE-
-NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO ELETRÔNI-
CO: Escrivão: jip4civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 04 de fevereiro de 2013

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 A senhora MARILENA DA SILVA OLIVEIRA 

AHNERT, inscrita no CPF sob o nº 940.620.052-
04, RG nº 944347 SSP/RO, residente à Linha 28 
Setor (Gogó da Onça), Zona Rural, São Francisco 
do Guaporé - RO, comunica o extravio da nota fi scal 
de produtor rural, número 00002 , de acordo com a 
Ocorrência Policial nº 133N2013.

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO OESTE 
ESTADO DE RONDÔNIA 

 G ABINETE DO PREFEITO  
RATIFICAÇÃO 
Nos termos do disposto no Artigo 24, 

Inciso X, c/c o Artigo 26, inciso II e III, da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, fica RATIFICADA a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, consoante a documentação acostada aos autos do 
Processo Administrativo n.º 516/2013, estando, assim, justificada 
suficientemente pelo Secretário Municipal de Educação Senhor José 
Francisco Sampaio, visando a contratação direta para a locação de 
imóvel em alvenaria medindo 274 m², localizado na Avenida Marechal 
Rondon nº 4665 centro localizado neste município, em favor de 
DANIELA DE PAULA ELIAS, sob o CPF 001.585.112-55  residente  
na Rua: Olavo Bilac N° 4909, município de Alvorada do Oeste - RO, 
no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 
perfazendo o valor total para o período de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais),  para a  locação de imóvel , Conforme justificativa, Projeto 
Básico, analise de preços e demais documentos inclusos nos autos. 

 
ALVORADA DO OESTE, 04 DE ABRIL DE 2013  

Carlos Eduardo Fabris 

Autorizador/Decreto 041/2013 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.002/2013 

          PROCESSO Nº 526/2013 
 

Prefeitura Municipal de Alvorada  D’Oeste - RO, através 
da Comissão Permanente de Licitação  – CPL, tendo em 
vista o aviso de licitação SOB a MODALIDADE DE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES, NOTEBOOK, E IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS. 
b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será no 
dia 22 de Abril de 2013 ás 09h00 (nove horas) na sala de 
Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada  
D’Oeste, sito a Av. Marechal Deodoro Nº 4695 – Bairro: 
três poderes.  
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 526/2013. 
d) Da Fonte de Recursos:  
Orçamentaria: 08.2431013.1050 Elemento 
despesa:44.90.52 ficha: 317   
Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-
feira, no horário das 07h30min às 13h00min, na sala de 
Compras e Licitação da Prefeitura Municipal, ou através do 
telefone nº (0xx69) 3412-2647. Onde Poderá ser adquirido o 
Edital completo e seus anexos. 

 
Alvorada  D’Oeste – RO 08/04/2013. 

 

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em alvena-
ria na Rua Peraba, nº 2076, 
medindo 7,80x13,60, 
toda na cerâmica e forra-
da PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banheiros. 

Área de descanso e área 
de serviço, cercada. Água 
de poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.


