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CLASSIFICADOS2-2 Ouro e prata do mundo não valem os nossos filhos.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/
RO

ÓRGÃO EMITENTE: VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 dias

DE: MAURI VIDAL RIBEIRO, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF nº 312.923.992-87, atual-
mente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR a parte requerida, 
acima qualificada, de todo teor da sentença pro-
latada nos autos, cujo tópico final segue abaixo 
transcrito, bem como para efetuar o pagamento 
voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de imposição de multa no percentual de 
10% do valor da condenação, conforme dispõe o 
art. 475-J do CPC.

SENTENÇA: (...) PELO EXPOSTO, e por 
tudo mais que dos autos constam, julgo proce-
dente o pedido inicial, com fulcro no artigo 269, 
inciso I, e artigo 1.102c, § 3º, do Código de Pro-
cesso Civil, para constituir de pleno direito o título 
executivo judicial, condenando o (a) requerido(a) 
a pagar ao  (a) requerente a importância de R$ 
6.487,91, acrescido de juros e correção monetária 
a partir da citação do(a) requerido(a). Condeno 
o(a) requerido(a) no pagamento das custas proces-
suais e honorários de advogado, estes fixados em 
10% sobre o valor da causa. Nos termos do art. 
475-J do CPC, decorrido o prezo de 15(quinze) 
dias do transito em julgado da sentença, sem o 
pagamento da quantia supra, será acrescido ao 
valor multa no percentual de 10% e, a requeri-
mento do credor expedido mandado de penhora e 
avaliação de bens. Para a fase de execução, desde 
já fixo honorários advocatícios de 15% do valor 
devidamente corrigido, sem prejuízo de sua majo-
ração em caso de impugnação. P. R. I. S. Miguel 
do Guaporé-RO, segunda-feira, 2 dezembro de 
2013. João Valério Silva Neto. Juiz de Direito.

Processo: 0001684-85.2012.8.22.0022
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
Requerente: Lojas Tropical e Refrigerações 

Ltda
Advogada: Neumayer Pereira de Souza
Requerido: Mauri Vidal Ribeiro

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Mar-
tin, Av. São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel 
do Guaporé/RO.

São Miguel do Guaporé/RO, 
10 de fevereiro de 2014

João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 1390/SEMOSP/2014

DO OBJETO: Contratação de empresa para 
confecção de placa de informação de obra – 
convênio FITHA/2014. ÓRGÃO: Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/RO. DATA DE 
ABERTURA: 14 de Outubro de 2014. LO-
CAL: Sala de reunião da CPLM, no prédio da 
Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. 
HORÁRIO: Abertura da Proposta 09h00min. 
INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDI-
TAL: (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.
ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes.

Rosangela Claudia de Lima 
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 1399/SEMOSP/2014

DO OBJETO: Aquisição de britas e pó de 
pedra para a recuperação das ruas e avenidas 
pavimentadas do município. ÓRGÃO: Prefeitura 
Municipal de Presidente Médici/RO. DATA DE 
ABERTURA: 14 de Outubro de 2014. LO-
CAL: Sala de reunião da CPLM, no prédio da 
Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. 
HORÁRIO: Abertura da Proposta 11h00min. 
INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDI-
TAL: (69)3471-2551 ou cpl@presidentemedici.
ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes.

Rosangela Claudia de Lima
Pregoeira Oficial 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°.068/CPL/2014

PROCESSO Nº. 325/SE0SAU/2014

A Prefeitura Municipal de SERINGUEIRAS– 
RO, através do Pregoeiro, torna público que rea-
lizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
tipo Menor Preço por lote, que será julgado pelo 
menor preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02 
Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal 
nº. 038/13 aplicando-se subsidiariamente a Lei 
nº. 8.666/93, para atender a Secretaria Municipal 
de saúde.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E 
MATERIAIS ODONTOLOGICOS, Para 
atender a necessidade da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme especificação em anexo- 01 
que integra este edital.

Data para cadastro de proposta a partir das 
10:00 h do dia 01/10/2014, data para abertura de 
propostas a partir das 09:00 h do dia 14/10/2014 
e inicio da sessão pública: dia 14/10/2014 às 
10:00h, horário de Brasília,  local www.bll.org.
br. Informações Complementares: O Edital en-
contrar-se-á a disposição dos interessados no site 
supracitado e na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de SERINGUEIRAS- RO, sito à Av. 
Jorge Teixeira, 935 - Centro, de Segunda à Sexta 
Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:00 às 13:00 horas.

Seringueiras-RO 30 de setembro de 2014
_____________________
Jerrison Pereira Salgado

PREGOEIRO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ERRATA Nº 001 DO EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO N°021/CPL/2014

PREGÃO ELÊTRONICO N° 029/2014.
PROCESSO Nº.  GI-649/2014
REGISTRO DE PREÇO N° 021/CPL/2014

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Teixei-
rópolis - RO, torna público para conhecimento dos 
interessados, a ERRATA Nº 001 DO EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/
CPL/2014 referente ao PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 029/CPL/2014. Objetivando:  REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
- COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S 10), pu-
blicado em 30/09/2014 no diário oficial dos Mu-
nicípios do Estado de Rondônia ANO V N° 1295. 

ONDE SE LÊ: PRAZO DE VALIDADE 12 
MESES.

LEIA-SE: PRAZO DE VALIDADE 06 
MESES.

Ficam mantidos os demais pontos do referido 
Extrato da Ata.

Teixeirópolis - RO, 30 de Setembro de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira

Decreto Nº 081/GAB de 07/05/2014

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 
O Sr. NATIVO JOSÉ DE SOUZA inscrito no 

CPF sob o nº 286.148.144-82, RG nº 972.981, 
residente na Linha C 5, Lote 01, Gleba 23,  Zona 
Rural, Urupá - RO. Comunica o extravio do do-
cumento, Título Territorial de sua propriedade, de 
acordo com a Ocorrência Policial nº 174N2014. 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇOS
N. 224/CPL/PMJP/RO/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 12777/14/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que 
fará na forma do disposto na Lei Federal n. 10.520 
de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal n. 1401 
de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 8.666 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO, 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔ-
NICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo objeto é o: Registro de Preços para futura 
e eventual contratação de empresa para pres-
tação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em equipamentos, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: R$ 
644.621,30 (seiscentos e quarenta e quatro mil, 
seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos), 
tudo conforme disposto no Edital. Data de aber-
tura dia 14 de outubro de 2014, às 09:00 horas, 
(Horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico: 
www.comprasnet.gov.br, local este, onde poderá 
ser lida e retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 30 de setembro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 225/CPL/PMJP/RO/14

 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 11117/14/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados 
que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 
10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal 
n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal n. 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações pos-
teriores, e da Lei Complementar n. 123/06, LI-
CITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, Convênio n.º 190/DEPCN/2013, 
cujo objeto é a aquisição de material perma-
nente (veículos e equipamentos), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: 
R$ 333.500,00 (trezentos e trinta e três mil e 
quinhentos reais), tudo conforme disposto no 
Edital. Data de abertura dia 15 de outubro de 
2014, às 09:00 horas, (Horário de Brasília-DF), 
no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.
br, local este, onde poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 30 de setembro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº 1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Preço”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente á 
Contratação de pessoa jurídica especializada 
em limpeza e conservação e prestação de ali-
mentos, conforme especificações, quantitativos 
e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 13 
de Outubro de 2014 às 10:00 horas, na sala 
da CPL da Prefeitura Municipal de Mirante da 
Serra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante 
da Serra - RO; Processo Administrativo nº 672/
SEMECE/2014, valor estimado da contratação 
R$ 60.972,88. As informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos 
interessados, no horário comercial, das 7:00 as 
13:00 horas, de segunda à sexta-feira na pró-
pria sala da CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 
3463-2244.

Mirante da Serra, 30 de Setembro de 2014.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á Aquisição de móveis  e eletrodomésticos 
para o programa mais médicos, conforme 
especificações, quantitativos e condições cons-
tantes nos anexos do edital, partes integrantes 
e inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 13 de Outubro de 2014 
às 08:00 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº 232/SEMSAU/2014, 
valor estimado da contratação R$ 11.500,00. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário comercial, das 7:00 as 13:00 horas, de 
segunda à sexta-feira na própria sala da CPL ou 
pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 30 de Setembro de 2014.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO 44/CPL/2014

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE 
DO PARAÍSO – RO através de seu Pregoeiro 
torna público e para conhecimento dos interes-
sados que a Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico nº 44/CPL/2014 do Processo 2-220/
SEMSAU/2014, datada para o dia 11/09/2014 
às 10h00min (horário de Brasília), cujo objetivo 
é a Aquisição de fraldas descartáveis geriátricas 
para atender as necessidades do Programa Saúde 
da Família – PSF deste município, de acordo com 
as especificações, quantitativos e locais de entre-
ga relacionados neste Termo de Referência, foi 
cancelada: motivo de licitação FRACASSADA.

Para maiores informações entrar em contato 
pelo telefone (69) 3464-1005, em dias úteis no 
horário das 07h00min às 13h00min ou email cpl.
net@outlook.com.

Vale do Paraíso – RO 30 de setembro de 2014.

Karque Alexandre Tureta
P  r  e  g  o  e  i  r  o

Decreto nº 4.032 de 03/02/2.014

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO 46/CPL/2014

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE 
DO PARAÍSO – RO através de seu Pregoeiro 
torna público e para conhecimento dos interes-
sados que a Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico nº 46/CPL/2014 do Processo 1-550/
SEMOSPA/2014, datada para o dia 16/09/2014 
às 10h00min (horário de Brasília), cujo objetivo 
é a Aquisição de equipamentos, compreendendo 
Caminhão ¾ , 0 km, ano e modelo 2014 com 
carroceria em madeira, foi cancelada: motivo de 
licitação FRACASSADA.

Para maiores informações entrar em contato 
pelo telefone (69) 3464-1005, em dias úteis no 
horário das 07h00min às 13h00min ou email cpl.
net@outlook.com.

Vale do Paraíso – RO 30 de setembro de 2014.

Karque Alexandre Tureta
P  r  e  g  o  e  i  r  o

Decreto nº 4.032 de 03/02/2.014

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO
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Poder Judiciário de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITALDE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: A N DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob n° 02.899.198/0001-12, na pessoa do Representante, 
atualmente em lugar incerto

Processo: 000666-21.2014.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória
Exequente: Distribuidora de Auto peças Rondobras Ltda
Advogado: Edson Cesar Calixto Junior OAB RO 3897 e outros
Executado(a) A N dos Santos Distribuidora de Peças Ltda Me
Valor da Ação: R$ 5.077,84

FINALIDADE: Citação do(a)(s) executado(a)(s), para que 
PAGUE no prazo de 03 (três) dias, contados da dilação do prazo 
do Edital, a importância cobrada do valor da ação, ou seja, R$ 
5.077,84 (cinco mil e setenta e sete reais e oitenta e quatro 
centavos), mais atualização, em espécie (art. 652, CPC), alterado 
pela Lei 11.382/06) Ficando ADVERTIDA, que não efetuando o 
pagamento no prazo assinado acima, ser-lhe-ão PENHORADOS 
E/OU ARRESTADOS tantos bens quantos bastem para garantia 
da dívida, CIENTE AINDA que poderá OPOR-SE, querendo, 
EMBARGOS DO DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DE 
PENHORA (ART. 736, CPC).

RESUMO DA INICIAL: A executada contratou créditos repre-
sentados por três notas promissória, todas emitidas em 4/11/2013, 
e cada uma valor de R$ 1.000,00, cujo o valor atualizado em 
27/1/2014 montava R$ 5.077,84 (cinco mil e setenta e sete reais 
e oitenta e quatro centavos).

ADVERTÊNCIA: Havendo ou não penhora, o prazo para 
EMBARGAR será de 15 (quinze) dias, contados da dilação do 
prazo Edital.

Sede do Juízo: Sede do Juízo Desembargador Hugo Auller – 
Av. Ji-Paraná, 615, CEP: 76.900-261 – Fone (069) 3421-1337 ou 
3421-1369 – Ramal 216 – site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 4 de setembro de 2014.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(assinado digitalmente) 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

A EMPRESA LIMA & INÁCIO LTDA ME, localizada na rua 
JK com BR 421, CNPJ: nº .08.466.578/001-40, no município de 
Campo Novo de Rondônia, vem tornar público que requereu à 
SEDAM – Secretaria Estadual de Desenvolvimento de Meio 
Ambiente, em 01/10/2014, a Renovação da Licença Operação, 
para  a atividade de comercio varejista de posto de combustível.

Sistema agroflorestal é alternativa 
para assentamentos de Rondônia

(Da Redação) Agri-
cultores familiares dos 
assentamentos da re-
gião de Machadinho 
d’Oeste estão reuni-
dos nesta semana, no 
I Seminário “Sistemas 
Agroflorestais em par-
celas de assentamentos 
rurais: um desafio a ser 
enfrentado em Rondô-
nia”, sob a coordenação 
do Incra e do Ceplac, 
para conhecer sistemas 
agroflorestais e experi-
ências que estão dando 
certo na área. O evento 
está sendo realizado 
no Centro Cultural de 
Machadinho D’Oeste. 
Essa forma de cultivo 
da terra, apoiada pelo 
programa Assentamen-
tos Verdes do Incra, é 
aceita para recuperação 
do passivo ambiental em 
Áreas de Preservação 
Permanente (APP). Os 
sistemas florestais vêm 
demonstrando ser uma 
excelente alternativa 
para os agricultores fa-
miliares, conforme ex-
plicou o superintendente 
do Ceplac-RO, Cacildo 
Viana. “Com o cacau 
em sistema consorciado, 
por exemplo, é possível 
produzir 3 mil quilos 
por hectare. É uma for-
ma de produzir com sus-
tentabilidade”, afirmou. 
O superintendente do 
Incra/RO, Luís Flávio 

Carvalho Ribeiro, disse 
que a mudança de cul-
tura nos assentamentos 
é urgente e que o órgão 
está proporcionando 
todas as condições para 
que isso aconteça de 
forma dialogada. “Nos-
sa assistência técnica 
já atinge 100% dos as-
sentamentos emancipa-
dos e a orientação é no 
sentido de ouvir o agri-
cultor, seus objetivos 
e propostas para então 
se realizar os projetos 
junto com ele, buscan-
do a sustentabilidade 
econômica, social e am-
biental para seu lote”. 
Na programação do 
evento estão palestras 
sobre sistemas agroflo-
restais com cacaueiros, 
manejo de solos e alter-
nativas de uso da terra, 
educação ambiental, 
créditos bancários para 
a agricultura familiar, o 
Programa Assentamen-
tos Verdes do Incra, o 
novo Código Flores-
tal, o projeto “Quintais 
Amazônicos” da CES 
RioTerra, e o papel da 
assistência técnica.

C A PA C I TA Ç Ã O 
- O Incra e o Ceplac 
possuem um acordo 
de cooperação técni-
ca para introdução do 
sistema agroflorestal 
(SAF) com cacaueiros 

e essências florestais 
como modelo para repo-
sição da Reserva Legal, 
em projetos de assenta-
mentos localizados nos 
municípios de Buritis, 
Machadinho do Oeste, 
Campo Novo de Ron-
dônia e Vale do Anari. 
O objetivo é direcionar 
para um atendimento 
completo ao agricul-
tor familiar. A começar 
pela capacitação que 
vem tendo todo o apoio 
da equipe de assistên-
cia técnica do Incra 
(ATER), executada na 
região pela Emater-RO. 
A Ceplac e a Rioterra 
também oferecem as 
capacitações . Depois 
dessa fase serão elabo-
rados os projetos indivi-
duais ou de associações 
para buscar o finan-
ciamento nos bancos. 
Segundo o gerente do 
Banco do Brasil em Ma-
chadinho do Oeste, Ed-
jalma Petronilo Gama, 
o banco tem disponível 
R$ 39 milhões para fi-
nanciar os projetos da 
agricultura familiar.  “É 
muito mais do que te-
mos para financiar o 
comércio e outras áreas, 
mas o crédito por si só 
não vai adiantar muita 
coisa. O dinheiro tem 
que ser bem aplicado, 
com maior produtivi-
dade e levando qua-

lidade de vida ao ho-
mem do campo”, disse. 

LICENCIAMENTO 
- Outra etapa impor-
tante no processo é o 
licenciamento ambien-
tal. O superintendente 
do Ibama-RO, Renê 
Luís de Oliveira, fri-
sou a importância dos 
agricultores fazerem 
o Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR). Se-
gundo ele “é possível 
desmatar legalmente”, 
e o CAR vai possibi-
litar isso, conforme 
a situação do lote e 
autorização da Sedam. 
“É primeira vez na his-
tória que vemos uma 
solução favorável à 
legalidade, totalmente 
viável”. Incra, Sedam e 
Rioterra estão apoian-
do os agricultores na 
realização gratuita do 
CAR. Durante o evento 
o superintendente do 
Incra fez a entrega de 
um título definitivo de 
terra aos agricultores 
Isabel Correa da Silva e 
Sinval Antônio da Sil-
va. O casal vive no lote 
desde 1996 e produz 
café, leite e mandioca. 
O título da terra abran-
ge os 38 hectares, e tem 
o custo de R$ 4.500,00 
que serão pagos em 20 
anos. Com informações 
da Assessoria.


