
ALVORADA

Vende-se casa de madeira, 
próximo a APAE, na Av. Sar-
gento 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 
fundos. Valor R$ 32.000,00. 
Aceita proposta, pega carro 
ou moto. (Fixo)69-3412-
2142
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AVISO DE ERRATA

      A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste 
- RO, através da Comissão Permanente de Licitação 
de Materiais e Obras – CPLMO, tendo em vista a 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº Nº019/2013, referente a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Locação 
de Veículos Adequados ao Transporte Escolar para 
atender a  Secretaria Municipal de Educação.

ONDE SE LE:

a) MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 
POR ITEM DE N° 019/2013

a) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será no 
dia 15 de abril de 2013 ás 14h30(quatorze e 30 horas)

b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será no 
dia 08 de abril de 2013 ás 14h30(quatorze e 30 horas)

LEIA-SE:

b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será 
no dia 09 de abril de 2013 ás 12:00 horas(quatorze 
horas e trinta minutos)

        Alta Floresta D’ Oeste 04/04/2013

    Maria Aparecida Botelho
  Pregoeira

AVISO DE PREGÃO  
PRESENCIAL N.019/2013 

 Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste - RO, 
através da Comissão Permanente de Licitação de Ma-
teriais e Obras – CPLMO, tendo em vista o aviso de 
licitação SOB a MODALIDADE DE PREGÃO PRE-
SENCIAL POR ITEM DE N° 019/2013/, O presente 
pregão tem como objetivo efetuarmos Contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Locação de Veículos Adequados ao Transporte Escolar 
para atender a  Secretaria Municipal de Educação.

b) Da sessão de abertura: A SESSÃO DE ABER-
TURA SERÁ DIA 16 de Maio de 2013 ÀS 10h00, na 
sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alta Floresta D’Oeste sita à Avenida Nilo Peçanha 
4513 – Bairro Redondo;

c) Da Autorização: Processo Administrativo n. º 
370/2013

d)Da Fonte de Recursos: CONVÊNIO ESTADO
Maiores Informações serão fornecidas de segunda a 

sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h30min ho-
ras, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal, ou através do telefone nº (0xx69) 641-2818.

Alta Floresta D’Oeste – RO. 24 de Abril de 2013.
____________________________

Maria Aparecida Botelho 
Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA 

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por inter-
médio do Presidente da Comissão Permanente de Li-
citação, nomeada pela portaria 105/DRH/CMJP/2013, 
Informo que o Pregão 55/2013 processo administra-
tivo 153/2012/CMJP da UASG 926295 encontra-se 
sob análise do Tribunal de Contas do Estado sendo 
a decisão monocrática nº98/2013/GCJGM, podendo 
o mesmo ser prorrogado ou suspenso até  chegar a 
data de abertura.

 Ji-Paraná, 01 de Agosto de 2013.

Alexandre Aparecido Alves da Silva
 Presidente da CPL/Pregoeiro

Portaria N° 105/DRH/CMJP/2013

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O Sr°. ADIL ERNESTO DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF de nº.084.797.202-04, com propriedade rural 
localizada na Linha 80, km 04, Gleba 17, Lote 19, no 
Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, a Licença Prévia 
para atividade de Piscicultura. 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O Sr°. ADIL ERNESTO DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF de nº.084.797.202-04, com propriedade rural 
localizada na Linha 80, km 04, Gleba 17, Lote 19, no 
Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, a Licença de Ins-
talação para atividade de Piscicultura.   

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Sr°. ADIL ERNESTO DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF de nº.084.797.202-04, com propriedade rural 
localizada na Linha 80, km 04, Gleba 17, Lote 19, no 
Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, a Licença de Ope-
ração para atividade de Piscicultura.   

LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOÃO CORREIA NETO, inscrito no CPF do MF 

sob o número 407.664.469-72, comunica que  requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, a renovação de 
sua LO - Licença de Operação, para a exploração da 
atividade de piscicultura em sua propriedade localiza-
da à Chácara Nova Esperança, na Estrada do Itapirema, 
Km 1, no Município de Ji-Paraná – RO.

PORTARIA Nº 023/SEPLAN/2013.
Nomeia Membros da Comissão Especial, para acom-

panhar, fiscalizar e receber o serviço de Confecção de 
Material Gráfico, conforme Processos Administrativos 
nº 1-10777/2013.

MARCITO PINTO, Secretário Municipal de Plane-
jamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei:

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Especial para 

acompanhar, fiscalizar e receber os serviços celebrados 
entre o Município de Ji-Paraná e a Empresa GRÁFICA 
ÊPA LTDA-ME, em decorrência do Processo adminis-
trativo nº. 1-10777/2013, tendo como objeto do presente 
instrumento, a contratação de empresa para confecção de 
material gráfico para a divulgação do PPA e LOA desta 
municipalidade.

Art. 2º - A Comissão será composta pelos membros 
abaixo relacionados, que atuarão sob a presidência do 
primeiro:

ELIANE CRISTINE SILVA
ODALÉIA DUARTE
THALES AUGUSTO BUZATT FELISBERTO 

DE MACEDO
Art. 3º - A Comissão deverá acompanhar a execução do 

objeto do contrato referido no artigo primeiro desta porta-
ria, certificando notas, ficando incumbida de comunicar, 
a qualquer tempo, ao gabinete da Secretaria de Planeja-
mento as situações que reclamarem medidas urgentes.

Art. 4º - As funções, exercidas pelos servidores ora 
nomeados, são consideradas de interesse público, não 
gerando ônus para o Município.

 
 Ji-Paraná, RO, 29 de julho de 2013.

Marcito Pinto
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto n°. 0532/GAB/PM/JP/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2013

DO OBJETO: Aquisição de material permanente 
(ar condicionado) e prestação de serviço (instalação 
de ar condicionado) para atender as escolas municipais 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/
RO. DATA DE ABERTURA: 15 de Agosto de 2013. 
LOCAL: Sala de reunião da CPLM, no prédio da Pre-
feitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, 
nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 09h00min. INFORMAÇÕES 
E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidente-
medici.ro.gov.br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/2013

DO OBJETO: Contratação de empresa para pres-
tação de serviços (lavagem e conserto pneus) para os 
veículos da Secretaria de Saúde. ÓRGÃO: Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/RO. DATA DE 
ABERTURA: 14 de agosto de 2013. LOCAL: Sala 
de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Muni-
cipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, 
Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: Abertura 
da Proposta 09h00min. INFORMAÇÕES E/OU 
RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou cpl@
presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.
ro.gov.br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO 
através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente 
autorizado pelo Decreto Municipal de nº 3735 de 
16 de julho 2013, torna Público que fará realizar a 
Licitação abaixo:

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 037/2013
OBJETO: Aquisição de material de consumo (ma-

terial de expediente) para atender as necessidades do 
Gabinete do Prefeito.

DATA: 19/08/2013 
HORARIO: 08hs00min (oito) horas
RECURSO: Próprio. 
VALOR ESTIMADO: R$ 2.608,10 (dois mil e 

seiscentos e oito reais e dez centavos) 
PROCESSO: 307/GABINETE/2013
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanen-

te de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 
4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO 

Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: 
cpl.net@outlook.com.

SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal de nº 1.646 de 
12 de Setembro 2005, Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei complementar nº 123/06.

EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requeri-
mento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico 
(email ou acesso ao site: www.valedoparaiso.ro.gov.
br), condicionado a devolução do recibo de retirada 
do mesmo, devidamente preenchido, carimbado e 
assinado.

Vale do Paraíso – RO 31 de Julho de 2013. 

Karque Alexandre Tureta
Pregoeiro

Decreto nº 3.735 de 16/07/2.013

AVISO DE LICITAÇÂO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 06/CPL/CMJP/13

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 199/CMJP/13
A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por 

intermédio do seu Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizada a 
licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
tipo Menor Preço por item cujo objeto é Aquisição de 
material de expediente., R$ 28.931,40 (Vinte e oito mil 
novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), 
tudo conforme disposto no Edital, cuja data para 
recebimento, abertura e sessão de disputa por lances , 
será realizada no dia 13  de Agosto  de 2013, às 09:00 
horas (conforme horário de Brasília- DF), realizado, 
no endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.
br/cópia completa do edital será disponibilizada nos 
endereços eletrônicos  http://www.comprasnet.gov.br/ 
e http://www.camaraji-parana.com.br. 

Ji-Paraná, 01 de Agosto de 2013.

Alexandre Aparecido Alves da Silva
Presidente CPL/Pregoeiro/CMJP

Portaria N° 105/DRH/CMJP/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL N. º 36/2013

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste - 
RO, através da Comissão Permanente de Licitação de 
Materiais e Obras – CPLMO, tendo em vista o aviso 
de licitação SOB a MODALIDADE DE PREGÃO 
PRESENCIAL DE N° 036/2013PARA REGISTRO 
DE PREÇOS/ mediante menor preço por item.

O presente pregão tem como objetivo efetuarmos 
PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE conforme definido no termo de 
referência.

Da sessão de abertura: A SESSÃO DE ABERTU-
RA SERÁ DIA 14 de agosto de 2013 ÀS 10h00, na 
sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alta Floresta D’Oeste sita à Avenida Nilo Peçanha 
4513 – Bairro Redondo;

Da Autorização: Processo Administrativo n. 
º742/2013

Da Fonte de Recursos: recursos próprios 
Maiores Informações serão fornecidas de segunda 

a sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h30min 
horas, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura 
Municipal, ou através do telefone nº (0xx69) 641-
2818.

Alta Floresta D’Oeste – RO. 31 DE JULHO de 2013.
_____________________________

Maria Aparecida Botelho
Pregoeira

PEDIDO DE LML
BEIRA RIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA - ME, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 
13.510.679/0001-00, com endereço localizado à Avenida 
Marechal Rondon, 110, Bairro União, no Município de 
Ji-Paraná – RO, torna público que requereu à SEMEIA 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) da Prefeitura 
Municipal de Ji-Paraná, o pedido de LML – Licença 
Municipal de Localização para a exploração da atividade 
de fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda.

PEDIDO DE LMI
BEIRA RIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA - ME, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 
13.510.679/0001-00, com endereço localizado à Avenida 
Marechal Rondon, 110, Bairro União, no Município de 
Ji-Paraná – RO, torna público que requereu à SEMEIA 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) da Prefeitura 
Municipal de Ji-Paraná, o pedido de LMI – Licença Mu-
nicipal de Instalação para a exploração da atividade de 
fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 
em série e sob encomenda.

PEDIDO DE LMO
BEIRA RIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA - ME, inscrito no CNPJ do MF sob o nº 
13.510.679/0001-00, com endereço localizado à Avenida 
Marechal Rondon, 110, Bairro União, no Município de 
Ji-Paraná – RO, torna público que requereu à SEMEIA 
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente) da Prefeitura 
Municipal de Ji-Paraná, o pedido de LMO – Licença 
Municipal de Operação para a exploração da atividade de 
fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 
em série e sob encomenda.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Segunda Chamada 

Pregão Presencial N.13/SEMUSA/2013
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 

Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé Nº4557, 
esquina coma Av. Brasil Bairro - 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 Pre-
sencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo 
como objeto a: : Contratação de empresa para prestação 
serviços de plantões médicos clinico geral, Solicitado 
Secretaria Municipal de Saúde

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 
Nº.1164/2013

b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO
c) ABERTURA:  14/07/2013    AS 12:15 HORAS .
d) Valor Global: R$ 19.200,00
e) 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, 01 de Agosto de 2013.
_____________________

Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.74/2013

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 
– RO., no uso de suas atribuições legais e baseado nos 
valores adjudicados  e mediante ao Parecer Jurídico, 
resolve HOMOLOGAR em  favor da empresa abaixo 
descriminada:

EMPRESA: E. F. DA SILVA FILHO MOTORES
VALOR: R$11.539,51(ONZE MIL ,QUINHEN-

TOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 
E UM CENTAVOS)  

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N.° 
26/2013 

PROCESSO: 1015/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEI-

CULOS E SERVIÇOS DE RETIFICA.
INTERESSADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA

São Francisco do Guaporé – RO., 29 de Julho   de 2013.
____________________________

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal
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CÂMARA DO MUNICÍPIO DE 
NOVO HORIZONTE DO OESTE – RO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.° 03/2013

A Câmara Municipal de Novo Horizonte do Oeste, RO, através do Instituto Exatus 
Ltda - ME, tendo em vista o resultado do processo administrativo nº. 038/2013 
tornam público que realizará seleção através de concurso público para provimento 
de vagas do quadro de servidores do Município de Novo Horizonte do Oeste - RO.
1- Disposições preliminares: o Concurso Público para provimento de Cargos 
Públicos será regido pela Constituição Federal e pelas seguintes Leis: Lei 
Municipal nº. 062/2005 e alterações (que dispõem sobre o estatuto do Servidor 
Público da Câmara do Município de Novo Horizonte do Oeste), pela Instrução 
Normativa nº. 013/2004/TCE-RO, por este Edital, e será executado pelo Instituto 
Exatus Ltda – ME, conforme CONTRATO. A critério da Administração poderão 
ser chamados os candidatos aprovados no presente certame, além do número 
de vagas previstas neste edital respeitando-se o limite de vagas existentes em 
lei conforme a necessidade da administração.
2- Dos Cargos: são os seguintes e detalhados no anexo I: 
2.1 – Ao vencimento básico serão acrescidas as vantagens definidas em lei. Os 
salários que não alcançarem o valor do salário mínimo serão complementados 
até atingi-lo.
3 – Das atribuições dos Cargos: as atribuições dos cargos acima são as 
constantes do anexo II deste edital.
4 – Regime Jurídico: os candidatos serão contratados sob o Regime Jurídico 
Estatutário dos servidores da Câmara Municipal de Novo Horizonte do Oeste.
5 – Jornada de Trabalho: a jornada de trabalho está definida no quadro de vagas, 
conforme anexo I deste edital. 
5.1 – O cumprimento integral da jornada de trabalho é obrigatório e a possibilidade 
de realização de plantões, dependerá unicamente dos interesses e das 
necessidades da Administração Municipal.
6 – Local de trabalho: será definido pelo município, conforme o quadro do Anexo 
I deste edital. 
6.1 – A Câmara de Novo Horizonte do Oeste poderá por necessidade de 
atendimento ao interesse do serviço público, lotar em outro setor ou local diverso, 
daquele para o qual se inscreveram os candidatos aprovados, respeitadas as 
atribuições dos respectivos cargos sem que haja majoração salarial em função 
disso, de acordo com a legislação em vigor.
7 – Das Inscrições: serão feitas a partir do dia 30 de julho de 2013 até as 22:59h 
do dia 19 de agosto de 2013, através do endereço eletrônico www.institutoexatus.
com. Para realizar a inscrição o candidato deverá estar ciente do Edital e todas 
as informações referentes ao Concurso, acessar o ícone de preenchimento 
de inscrição no endereço eletrônico mencionado, preencher corretamente os 
campos com os dados solicitados dentro do período estabelecido, pagar o boleto 
bancário até a data do vencimento do mesmo, ou, requerer isenção conforme 
o caso. Para realizar a inscrição é necessário a utilização de documento de 
identificação pessoal RG ou outro equivalente (Carteira de Trabalho, Carteira 
Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Profissional, etc.) e Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF). ATENÇÃO: a inscrição só será confirmada após 
a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do 
vencimento, em qualquer banco.
7.1 – Da Isenção de Taxa de Inscrição para hipossuficientes: o interessado que 
comprovar estado de hipossuficiência econômica, ou seja, baixa renda poderá 
requerer junto com o pedido de inscrição a isenção da referida taxa para qualquer 
um dos cargos oferecidos no edital nº 003/2013.
7.2 – Procedimentos para inscrição de hipossuficientes: o interessado 
hipossuficiente que cumprir corretamente com as exigências estabelecidas 
neste edital e desejar fazer sua inscrição, com isenção do pagamento da taxa 
de inscrição no Concurso Público da Câmara do Município de Novo Horizonte 
do Oeste, deverá preencher corretamente todos os campos do requerimento 
de isenção de taxa de inscrição, constante no anexo IV do presente edital. 
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, que 
serão utilizados para comprovar o estado de hipossuficiência: a) Documento 
comprobatório de inscrição do interessado no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, devidamente assinado por pessoa 
competente para tal fim. b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
desde a página da identificação até a página do último contrato de trabalho, bem 
como a página seguinte em branco e apresentação da original para verificação; c) 
Cópia e original do Documento de Identidade e CPF. O requerimento de isenção, 
bem como os documentos comprobatórios, deverão ser entregues durante o 
período de 30 de julho de 2013 à 02 de agosto de 2013, mediante protocolo na 
Secretaria de Administração, no prédio da Câmara Municipal de Novo Horizonte 
do Oeste, localizada à R. das Flores, 5342, Centro, em Novo Horizonte do 
Oeste, no horário de atendimento ao público, das 7:00h às 13:00h de segunda 
à sexta-feira. A homologação das isenções concedidas ou não, será publicada 
no site www.institutoexatus.com, no dia 07 de agosto de 2013, sendo que deverá 
o interessado manter-se informado se foi deferido ou não o seu requerimento de 
isenção e caso não tenha, efetuar o pagamento do boleto bancário dentro do 
vencimento previsto, que é dia 20 de agosto de 2013. Os interessados que não 
cumprirem os requisitos deste item, ou que houver inexatidão de declarações 
e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, 
importarão insubsistência de inscrição, nulidade da aprovação ou habilitação e 
perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
8 - Valor das Inscrições: Cargos de Nível Superior R$ 80,00 (Oitenta reais); 
Cargos de Nível Médio R$ 50,00 (Cinqüenta reais); Cargos de Nível Fundamental 
R$ 40,00 (quarenta reais). O pagamento das inscrições será feito por meio de 
boleto bancário emitido no ato da inscrição. Não haverá inscrição condicional.
9 – Condições para realizar a Inscrição: ser brasileiro nato ou naturalizado;
10 – Das provas: todos os candidatos farão provas objetivas de natureza 
eliminatória e classificatória. Cada prova terá 40 (quarenta) questões e cada 
questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta. Todas as 
questões terão pesos iguais. Cada acerto equivale a 2,5 (dois pontos e meio), 
podendo os candidatos obter classificação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Serão 
considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinqüenta) pontos 
ou mais na contagem do total de pontos e nota mínima de 2,5 (dois pontos e 
meio) em cada prova, ou seja, não tirarem nota zero em nenhuma das matérias 
cobradas na prova.
11 – Da Prova escrita
11.1 – Nível Superior: 40 questões, sendo 10 de português, 20 específicas para 
o cargo e 10 de atualidades;
11.2 – Nível Médio: 40 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática, 10 
específicas para o cargo e 10 de atualidades;
11.3 – Nível Fundamental Completo e Incompleto: 40 questões, sendo 15 de 
português, 15 de matemática e 10 de atualidades;
11.4 – Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no 

anexo III deste edital.
12– Das provas práticas: os candidatos ao cargo de Motorista que obtiverem 
maior pontuação no limite de 5 (cinco) vezes a quantidade de vagas, serão 
convocados para prova prática de caráter classificatório, no limite mínimo de 10 
(dez) candidatos convocados. Caso o último convocado no limite de 5 (cinco) 
vezes o número de vagas esteja em caso de empate com outro(s) candidato(s), 
este(s) candidato(s) também ser (á/ão) convocados. Este critério também vale 
para os cargos que serão chamados a quantidade mínima de 10 (dez) candidatos, 
quando o décimo estiver empatado com outro(s) candidato(s), este(s) também 
ser(á/ão) convocado(s).
12.1 - A prova prática terá peso de 100 (cem) pontos cada. As notas das provas 
práticas serão utilizadas para o cálculo da média final dos candidatos, da seguinte 
forma: (nota da prova objetiva + nota da prova prática) ÷ 2 = média final. Para 
obter aprovação no concurso, o candidato deverá obter no mínimo 50 (cinqüenta) 
pontos na média final. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior 
a 50 (cinqüenta) pontos na prova prática.
12.2 - Critérios da prova prática de Motorista: os candidatos serão submetidos 
à prova prática de teste de balizamento e teste de percurso. O tempo gasto 
para realizar o balizamento não poderá ultrapassar 6 (seis) minutos. Se a 
atividade prática não for concluída, ou não for concluída dentro do tempo limite 
estabelecido, o candidato será automaticamente desclassificado; O candidato 
convocado para realizar a prova prática deverá apresentar no momento da prova, 
Original e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida para 
o cargo, constante na tabela de vagas, do anexo I.
13 – Critérios de aprovação e classificação: serão considerados aprovados 
os candidatos que obtiverem 50 (cinqüenta) pontos ou mais em média geral e 
não tirarem zero em nenhuma das matérias da prova. A classificação será em 
ordem decrescente. 
14 – Datas de realização das provas escritas e das provas práticas
14.1 – As provas escritas estão previstas para serem realizadas no dia 01 de 
setembro de 2013, com horários e locais a serem definidos pelos organizadores 
do concurso público posteriormente. Se necessário, a critério da organizadora 
do concurso, juntamente com a comissão de acompanhamento e fiscalização 
do concurso, poderão ser criados dias, horários e locais alternativos para a 
aplicação das provas. O tempo mínimo de permanência na sala é de uma hora, 
sendo que depois deste tempo, os candidatos poderão levar seu caderno de 
questões. A duração da prova é de 3 (três) horas. Os últimos 3 (três) candidatos 
deverão permanecer até que os três terminem suas provas.
14.2 – As provas práticas estão previstas para serem realizadas no dia 22 de 
setembro de 2013, com horários e locais a serem definidos pelos organizadores 
do concurso público posteriormente.
15 – Da divulgação dos locais de realização das provas.
15.1 – Divulgação dos locais da prova escrita e Homologação das Inscrições: 
No dia 23 de agosto de 2013 será divulgado o Edital de Homologação das 
Inscrições, contendo os nomes de todos os inscritos, separados por cargo. No 
dia 27 de agosto de 2013 está previsto para ser divulgado o Ensalamento (locais 
de prova), (contendo relação dos candidatos inscritos, nome das escolas e as 
salas de aula em que farão suas provas), no mural da Câmara Municipal de Novo 
Horizonte do Oeste e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. Todos 
os candidatos inscritos deverão procurar essas informações, pois NÃO SERÁ 
ENVIADO QUALQUER AVISO INDIVIDUAL AOS CANDIDATOS. Os candidatos 
também poderão consultar estes dados através do ícone acompanhamento de 
inscrição no site do Instituto Exatus.
15.2 - Divulgação dos locais da prova prática: no dia 16 de setembro de 2013, está 
previsto para ser divulgado edital de convocação para realização da prova prática, 
onde constará nome, cargo e local da prova dos candidatos convocados para a 
mesma. O edital de convocação será divulgado no mural da Câmara Municipal 
de Novo Horizonte do Oeste e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com.
16 – Contagem de pontos: os gabaritos das provas serão submetidos à leitura 
óptica, devendo o candidato preencher completamente pintando todo o campo 
da resposta que ele considerar correta, com caneta esferográfica azul ou preta; 
Os candidatos que fizerem uso de corretivo em seu gabarito, não terão seu 
gabarito lido e sua nota será zero.
17 – Dos Gabaritos: o candidato deverá preencher o gabarito com a resposta 
das questões das provas com caneta esferográfica azul ou preta, que será o 
único documento para a correção. Não haverá substituição de gabaritos. Será 
considerada nula a questão que tiver rasuras, emendas ou dupla marcação. Os 
gabaritos com as respostas corretas estão previstos para serem divulgados no 
dia 02 de setembro de 2013, após aplicação das provas, nos murais da Câmara 
Municipal de Novo Horizonte do Oeste, no mural do Instituto Exatus e no endereço 
eletrônico www.institutoexatus.com.
18 – Condições para a realização das provas: para a realização das provas os 
candidatos deverão apresentar-se no horário e local indicado no ensalamento 
e portar caneta esferográfica, azul ou preta. Não será permitido o uso de 
qualquer recurso extra como calculadora ou régua. Também não será permitida 
a entrada na sala de prova de candidatos portando cadernos, apostilas ou livros 
de qualquer espécie, telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos. 
O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO LOCAL DAS PROVAS COM 
30 (TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. Somente poderá realizar a prova 
o candidato que apresentar documento de identificação original com foto. Não 
haverá segunda chamada para nenhuma das provas, importando a ausência 
do candidato, na sua eliminação do concurso.
18.1 – O candidato será eliminado do concurso caso utilize recurso não 
autorizado, na hipótese de sua ausência no dia do concurso, não comparecer 
no horário previsto, não apresentar a documentação exigida para a realização 
da prova, enfim não atender às condições constantes neste edital.
19 – Critérios de Desempate: em caso de empate por pontos entre dois ou mais 
candidatos, a classificação será feita considerando-se como primeiro critério 
de desempate as regras estabelecidas no Estatuto do Idoso, Lei Federal nº. 
10.741/03 (que considera idosa a pessoa com sessenta anos ou mais) da seguinte 
forma: a) primeiro o candidato idoso; Em caso de empate entre dois ou mais 
candidatos idosos, terá preferência o candidato mais idoso, considerando-se 
dia, mês e ano de nascimento; Permanecendo o empate entre dois ou mais 
candidatos idosos, serão aplicados os critérios de desempate utilizados para 
candidatos não idosos; b) Se houver empate entre candidatos não idosos, os 
critérios de desempate serão os seguintes: primeiro o candidato que tiver obtido 
a maior nota na prova específica (quando houver); segundo o candidato que 
tiver obtido a maior nota na prova de língua portuguesa, terceiro o candidato 
mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento e quarto sorteio.
20 – Do Resultado Parcial: o resultado parcial da prova escrita está previsto para 
ser divulgado no dia 16 de setembro de 2013, no mural da Câmara Municipal de 
Novo Horizonte do Oeste e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. Já 
o resultado parcial da prova prática está previsto para ser divulgado no dia 16 
de setembro de 2013, da mesma forma que o anterior.
21 – Recursos: no prazo de dois dias úteis contados a partir de cada ato, referente 

àquele ato, poderá o candidato requerer recurso à empresa contratada, por escrito 
e fundamentado. A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente, 
por meio do endereço eletrônico www.institutoexatus.com. A banca examinadora 
de recursos é soberana em seu julgamento, portanto não cabe recurso às suas 
decisões e respostas. Não serão conhecidos recursos encaminhados fora do 
prazo, ou de forma que não obedeça aos critérios do item 21.1.
21.1 – Os recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Exatus em 
Ji-Paraná, mediante protocolo da 2ª via. Poderão também ser enviados pelos 
correios via sedex, com aviso de recebimento para Instituto Exatus Ltda – ME, 
Rua Julio Guerra, 2041, Bairro Dois de Abril, Ji-Paraná, Rondônia, CEP 76.900-
832. O recurso enviado por sedex deverá ser também enviado por fax, juntamente 
com o comprovante de envio do sedex e em seguida confirmar o recebimento 
do mesmo. Os recursos também poderão ser entregues na sede da Câmara 
Municipal de Novo Horizonte do Oeste, localizada a Rua das Flores, 5342, 
Centro, Novo Horizonte do Oeste – RO, através de protocolo de recebimento. 
Não serão aceitos recursos via Internet ou telefone. O Instituto Exatus não se 
responsabilizará por recursos encaminhados de forma distinta a especificada 
neste edital. O candidato que desejar apresentar recursos contra duas ou mais 
questões de prova ou do gabarito, deverá elaborar documentos separados para 
cada recurso. Não serão julgados recursos que abordarem duas ou mais questões 
de prova no mesmo documento.
21.2 – Se a verificação do recurso resultar em anulação de alguma questão 
de prova, a pontuação será atribuída a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido ou não.
22 – Vagas reservadas a portadores de necessidades especiais: Não serão 
oferecidas vagas reservadas à portadores de necessidades especiais, devido 
ao reduzido número de vagas, em que não é possível aplicar o percentual 
estabelecido em lei, entretanto os candidatos portadores de Necessidades 
Especiais que necessitarem de atendimento especial para realização das 
provas, deverão especificar o atendimento necessário em campo próprio da ficha 
de inscrição, sendo que esta solicitação será analisada e respondida através 
do site www.institutoexatus.com, somente aos candidatos que comprovarem 
mediante envio de laudo médico que são portadores de necessidades especiais 
compatíveis com a solicitação.
23 – Resultado Final: O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 27 
de setembro de 2013. Será publicado em jornal de grande circulação, no Diário 
Oficial do Estado de Rondônia, no mural da Câmara Municipal de Novo Horizonte 
do Oeste e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com.
24 – Homologação: a empresa contratada encaminhará a Câmara do Município 
de Novo Horizonte do Oeste requerimento para a homologação final no dia 27 
de setembro de 2013.
25 - Da validade do concurso: dois anos a partir da homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério da Administração.
26 - Da investidura: a nomeação obedecerá à ordem rigorosa de classificação. 
A aprovação e a classificação definitiva geram para o candidato apenas a 
expectativa de direito a nomeação. A câmara, durante o período de validade 
do concurso, se reserva o direito de proceder às convocações dos candidatos 
aprovados para a escolha das vagas e às nomeações, em número que atenda 
ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e os cargos vagos existentes. Em havendo necessidade de 
preenchimento de vaga, o candidato classificado será convocado para a 
investidura no cargo através de Edital de convocação afixado na Sede da Câmara 
Municipal de Novo Horizonte do Oeste - RO e divulgação pelo Diário Oficial do 
Estado de Rondônia, devendo o mesmo se apresentar em até 30 (trinta) dias 
contados da publicação do edital de convocação, podendo solicitar prorrogação 
do prazo de apresentação por igual período. O candidato convocado que não 
desejar a investidura poderá requerer adiamento da mesma, sendo reclassificado 
como o último colocado de sua categoria, ficando anotada na listagem a data 
do adiamento e sua nova ordem de classificação. O candidato que, convocado 
para a investidura, dela desistir expressamente ou não se apresentar dentro 
do prazo previsto no Edital de Convocação, terá a investidura sem efeito. O 
mesmo acontecerá àquele que não apresentar a documentação exigida para a 
investidura, no mesmo prazo.
26.1 – Dos Requisitos para Investidura: Ter nacionalidade brasileira ou gozar 
das prerrogativas dos Decretos n. 70.391/72 e 70.436/72 e artigo 12, parágrafo 
1º da Constituição Federal; Estar quite com as obrigações eleitorais, para os 
candidatos de ambos os sexos; Estar quite com as obrigações militares, para 
os candidatos do sexo masculino; encontrar-se em pleno gozo de seus direitos 
políticos e civis; Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo 
público; Comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o 
qual se inscreveu; Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que 
o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual concorre; Ter 
idade mínima de 18 (dezoito) anos; Firmar declaração de não estar cumprindo 
sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público e /ou entidade da 
esfera federal, estadual e/ou municipal; Cumprir na íntegra as determinações 
previstas no Edital de abertura do concurso;
26.2 – Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado 
deverá apresentar para a contratação os seguintes documentos: 01 (uma) foto 
3 x 4 recentes; Cópia e original da Carteira de identidade RG; do Cadastro de 
Pessoa Física – CPF; Titulo de eleitor; Comprovante da última votação; Certidão 
de nascimento ou Certidão de Casamento; Certidão de nascimento dos filhos 
menores de 14 (quatorze) anos; Inscrição no PIS/PASEP ou declaração do 
convocado de que não possui o cadastro; comprovante de residência; Histórico 
de escolaridade e diploma, de acordo com as exigências da categoria; Declaração 
de Bens; Carteira de trabalho; Comprovante de vacina dos filhos menores; 
Certidão Negativa do Tribunal de Contas; Certidão Civil Criminal; Atestado 
médico; Declaração que não possui outro Emprego Público (salvo os casos 
previstos em Lei);
27 – O Edital deste concurso será publicado no mural da Câmara Municipal de 
Novo Horizonte do Oeste, no Diário Oficial do Estado de Rondônia, em Jornal de 
grande circulação, bem como no endereço eletrônico www.institutoexatus.com
28 – Todas as dúvidas e os casos omissos decorrentes do presente edital serão 
dirimidos pelo Instituto Exatus Ltda ME.
29 – Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: Anexo I – Quadro de 
Vagas; Anexo II - Atribuições dos Cargos; Anexo III – Conteúdo das Provas; Anexo 
IV – Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; Anexo V – Cronograma previsto;
30 – Maiores informações e dúvidas que surgirem serão dirimidas na sede 
do Instituto Exatus, a Rua Julio Guerra, 2041, Bairro Dois de Abril, Ji-Paraná, 
Rondônia, pelo site www.institutoexatus.com ou pelo telefone (69) 3421 7923 
somente em horário de expediente de segunda a sexta feira das 8hs às 12hs 
e das 14hs às 18hs.

Novo Horizonte do Oeste, Rondônia, 24 de julho de 2013. 

INSTITUTO EXATUS LTDA ME



MUNICÍPIOS
Rondônia, sexta-feira, 2 de agosto de 2013 - Correio Popular4 Ilumine com a luz de Deus cada canto da sua alma

(Da Redação) O pre-
feito de Costa Marques, 
Chico Território (PT), 
através da SEMECEL 
(Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer), apre-
sentou os primeiros seis 
meses de trabalhos da 
pasta nesta gestão ad-
ministrativa e pedagó-
gica. Com o plenário da 
Câmara de Vereadores 
lotado, o prefeito Chico 
Território representan-
do o poder executivo, 
o vereador Serginho 
representando o poder 
Legislativo, e James da 
Promotoria represen-
tando o poder Judici-
ário, além das demais 
representatividades da 
sociedade civil, deba-
teram sobre as ações 
realizadas no município, 
nos últimos meses.

Presidido pela chefe 
de Seção Pedagógica e 
Coordenadora de Pro-
jetos e Programas Es-
peciais, Brauni Gomes 
Ferreira, o encontro se 
iniciou com as apresen-
tações das ações desen-
volvidas nesse primeiro 
semestre de 2013. Os 
participantes puderam 
acompanhar os dados 
importantes, quanto 
ao número de alunos 
atendidos na rede de 
ensino, a estrutura orga-
nizacional desenvolvido 
pela Diretora de Ensino, 
Rute Justiniano Coelho 
Rodrigues, quanto a 
lotação de profissionais 
da Educação e remane-
jamentos.

Durante a audiência 
foram apresentados a 
Gestão Educacional de-
senvolvida pela chefe 
de Seção Pedagógica, 
Cristiani Franke, e sua 
equipe de coordenado-
res pedagógicos, forma-

O evento serviu para apresentar as ações do primeiro semestre na área da educação

Foto: Joel Rodrigues/Divulgação

Chico Território apresenta ações 
da Educação em Audiência Pública

da por Joel Rodrigues, 
Cristiany Justiniano Mi-
randa, Alcione da Silva 
Santos, Nubia Justinia-
no dos Santos e Loide 
Carmem de Moura.

A equipe foi respon-
sável pela elaboração de 
calendários escolares, 
encontros pedagógicos, 
visita nos setores, elabo-
ração do plano de ação, 
matriz curricular, ava-
liação, projeto político 
pedagógico, regimen-
to, projetos escolares, 
criação de resolução de 
portarias e elaboração 
do plano de trabalho da 
supervisão.

PROGRAMA - Ou-
tro ponto importan-
te discutido durante 
a audiência pública 
foi a apresentação dos 
programas que foram 
aderidos e os que ainda 
estão em curso. Dentre 
os programas apresen-
tados destacam-se o 
Mais Educação, SIGE-
TEC, PAR, Pro Infân-
cia, Caminho da Esco-
la, Obras e Mobiliários 
no PAR, Projeto Tri-
lhas, SIGEPC – Presta-
ção de Contas Online, 

SIGECON – Parecer 
Conclusivo das pres-
tações de Contas do 
FUNDEB e CAE, PDE 
Interativo, Formação 
Continuada, Formação 
pela Escola, Pacto Na-
cional da Idade Certa 
e Blocos Pedagógicos.

O secretário de Edu-
cação Gilmar Bonatto 
apresentou aos partici-
pantes os recursos que 
foram investidos na Se-
meceu neste primeiro 
semestre através dos 
convênios – PNATE 
(Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte 
Escolar), PNAE (Pro-
grama Nacional de Ali-
mentação Escolar), PTE 
Plano Tecnológico da 
Educação), pagamento 
de folha, materiais di-
versos, merendas, trans-
portes e manutenção.

A Coordenadora de 
Projetos e Programas 
Especiais agradeceu, 
juntamente com toda a 
equipe da Secretaria de 
Educação, a todos os 
presentes pela produti-
vidade do evento. “To-
dos tem a obrigação de 
mostrar os trabalhos que 
estão sendo desenvolvi-
dos nesta gestão, além 
de ouvir as propostas e 
críticas para crescerem 
sempre mais”, ressaltou 
Brauni Gomes, lem-
brando que essas dis-
cussões norteiam o pla-
nejamento para ações, 
tanto para o segundo 
semestre quanto para o 
ano de 2014 – A educa-
ção acontece de forma 
acessível e transparente 
a todos. Com informa-
ções de Joel Rodrigues 
– Assessoria.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº.019/2013/SEMAD GERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº .1447/PMCM/2013
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 001/2013

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de combustíveis e gás de 
Cozinha Liquefeito 13kg e P-45. 

Aos 31 dias do mês julho do ano de dois mil e treze, na sala da CPL nas 
dependências do prédio da prefeitura Municipal, neste ato representado 
pelo Pregoeiro, Senhor Alexandre Jose Biazatti, e as empresas: LIMA 
& CUSTODIO LTDA– ME, CNPJ/MF:14.835.262/0001-80, Neste ato 
representado por seu representante legal Senhor Anderson Lima Sócio 
Administrador, CPF 715.795.592-04 e a Empresa GISLAINE MENDES 
MARANGON E CIA LTDA CNPJ/MF 13.836.792/0001-80 neste ato 
representada pela Sócia administradora Senhora Gislaine Mendes Ma-
rangon CPF 716.848.592-04, com base na Lei Federal DE Licitações 
nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, resolvem 
REGISTRAR  PREÇOS DE COMBUSTIVEIS e GÁS DE  COZINHA 
LIQUEFEITO 13KG E P-45, O presente Registro de Preços tem validade 
até 31 de Dezembro de 2013.
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PROCESSO Nº .1447/PMCM/2013 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013 
 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de combustíveis e gás de Cozinha Liquefeito 
13kg e P-45.  

Aos 31 dias do mês julho do ano de dois mil e treze, na sala da CPL nas dependências do prédio da 
prefeitura Municipal, neste ato representado pelo Pregoeiro, Senhor Alexandre Jose Biazatti, e as 
empresas: LIMA & CUSTODIO LTDA– ME, CNPJ/MF:14.835.262/0001-80, Neste ato representado por 
seu representante legal Senhor Anderson Lima Sócio Administrador, CPF 715.795.592-04 e a Empresa 
GISLAINE MENDES MARANGON E CIA LTDA CNPJ/MF 13.836.792/0001-80 neste ato representada 
pela Sócia administradora Senhora Gislaine Mendes Marangon CPF 716.848.592-04, com base na Lei 
Federal DE Licitações nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, resolvem REGISTRAR  
PREÇOS DE COMBUSTIVEIS e GÁS DE  COZINHA LIQUEFEITO 13KG E P-45, O presente Registro 
de Preços tem validade até 31 de Dezembro de 2013. 

Classificada nº. 01 -  LIMA & CUSTODIO LTDA– ME   -   CNPJ/MF:14.835.262/0001-80 

tem Descrição do Produto Unid. Quant. Marca V. Unit V. Total 

01 GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO 13KG UND 1.154 AMAZONGÁS R$ 58,00 R$ 66.932,00 
02 CARGA GÁS P-45 UND 81 AMAZONGÁS R$ 317,00 R$ 25.677,00 
     TOTAL GERAL R$ 92.609,00 

Classificada nº. 02 - GISLAINE MENDES MARANGON E CIA LTDA  -  CNPJ/MF 13.836.792/0001-80  

tem Descrição do Produto Unid. Quant. Marca V. Unit V. Total 

01 GASOLINA COMUM LT 107.000 EQUADOR R$ 3.75 R$ 401.250,00 
02 OLEO DIESEL COMUM LT 220.200 EQUADOR R$ 2.78 R$ 612.156,00 
     TOTAL GERAL R$ 1.013.406,00 
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Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: CLÓVIS APARECIDO LIMA ARAÚJO, brasileiro, 
funcionário público, portador da CI RG n° 312.456 SEDCS/RO, inscrito 
no CPF sob n° 326.420.912-87, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0014054-50.2012.822.0005
Classe: Monitória
Requerente: Tigrão Comércio de Veículos Ltda
Advogado: Carlos Luiz Pagagman OAB 107-B
Requerido(a): Clóvis Aparecido Lima Araújo
Valor da Ação: R$ 2.559,49

FINALIDADE: Citação do requerido CLÓVIS APARECIDO LIMA 
ARAÚJO, para PAGAR no prazo de 15 (quinze) dias, a importância de 
R$ 2.559,49 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta 
e nove centavos), em espécie, ficando advertido(a) de que poderá no 
mesmo prazo opor embargos que suspenderão a eficácia do mandado 
inicial, cientificado ainda de que cumprindo a determinação, ou seja, 
efetuando o devido pagamento, ficará isento do pagamento de custas e 
honorários advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de prévia segurança 
do Juízo. Na ausência de embargos e/ou de pagamento constituir-se-á 
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma de execução.

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller – Avenida Ji-Paraná, 
615 – Bairro Urupá, CEP: 76.900-261-Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-
1399 – Ramal 216 – site: www.tjro.jus.br

       
 Ji-Paraná-RO, 28 de junho de 2013.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ELEIÇÃO

A comissão organizadora da eleição, para presidente e outros cargos 
da ACDR Associação Cultural de Rodeio. Convoca os pretendentes, a 
apresentar relação de nomes para concorrer os cargos citados acima da 
referida associação. Até a data 16/08/2013 local Rua Abílio Freire n° 130 
Bairro 02 de Abril nesta cidade de Ji-Paraná. E faça saber que a Eleição, 
para presidente e outros cargos da ACDR Associação Cultural de Rodeio. 
Será realizado no dia 25 / de agosto 2013 as 8:00 horas da manhã local 
rua Abílio Freire n° 130 bairro 02 de Abril

Fone para contato 9258-4439-8447-9564

Ji-Paraná 01/08/2013

Elizabeth Paula Vieira
Presidente da comissão organizadora


