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

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
 O SR MANOEL CARDOSO JUNIOR, 

CPF: 408.690.082-34, residente e domiciliado 
na Linha 632, Lote 64, Gleba 67, Km 19, Jaru-
-RO. Comunica o extravio das notas fiscais de 
produtor rural, de números n.° 00001, 00004 e 
00006  de acordo com a Ocorrência Policial nº 
15W1029000866, junto Delegacia Interativa 
de Rondônia, via internet. 

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa COMERCIO DE MOLAS 
JI-PARANA LTDA - EPP, inscrita CNPJ: 
02.300.252/0001-61, localizada à Rua AMA-
ZONAS, nº 494, Bairro PRIMAVERA, nesta 
cidade de Ji-Paraná - RO, solicita o compa-
recimento do Sr. CLEITON TRINDADE 
GOMES, portador da CTPS n. 3526496 -0040 
RO, a comparecer em nosso escritório, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as faltas, 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro horas) 
a partir desta publicação, sob pena de ficar 
rescindido, automaticamente o contrato de 
trabalho, no termos de art. 482 da CLT.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº: 02/2015

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado 
pela Portaria nº 18/2013, torna público que se 
encontra instaurada a licitação Pregão Presencial 
para Registro de Preços, nº: 02/2015 cujo objeto 
é futura a aquisição de gêneros alimentícios e 
materiais de consumo para a Secretaria Municipal 
de Saúde de Nova Brasilândia D’Oeste, RO. A 
Licitação será, do tipo Menor Preço por item, nos 
termos da Lei nº10.520/02, Decreto Municipal 
nº 044/GP/2006 e, aplicando-se subsidiaria-
mente a Lei nº8.666/93, e Lei Complementar 
nº 123/2006. A data da Sessão de abertura dos 
envelopes contendo propostas e documentação 
será ás 08h00min horas, do dia 02 de março 
de 2015. O Edital encontra-se a disposição dos 
interessados a partir do dia 19 de fevereiro na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 
3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 
13:30 horas, está disponibilizado também no site 
da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 
D’Oeste, no endereço: www.novabrasilandia.
ro.gov.br /portal da transparência / licitações/
Edital 02/2015,  e poderá ser disponibilizado via 
e-mail, através de solicitação através do e-mail: 
cplnbo@hotmail.com Para maiores informações 
através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’OESTE, 
RO Em 13 de fevereiro de 2015.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA

A COOPERATIVA MISTA DE SÃO FRAN-
CISCO DO GUAPORÉ, com a sigla COO-
PERVALE, Sociedade Mercantil de Responsa-
bilidade Limitada, fundada em 14 de março de 
2003, com sede sito na Av. Guaporé, 2011, São 
Francisco do Guaporé – RO., CEP: 76.968-000, 
CNPF sob nº 05.635.435/0001-26, através de 
seu Diretor-Presidente Sr. Adauto Gonçalves 
Freitas, brasileiro, casado, autônomo, portador 
da cédula de identidade RG nº 699.046-SSP/RO, 
inscrito no CPF sob nº 280.109.149-91, residen-
te e domiciliado na cidade de São Francisco do 
Guaporé, RO., RESOLVE convocar todos os 
cooperados para participar de uma Assembléia 
Geral Extraordinária com a finalidade de tratar 
da alteração de registro e arquivamento dos 
documentos Constitutivos da Coopervale, a 
realizar-se no dia 27 de fevereiro de 2015, as 
19:00 horas, na Auto Escola Cavalcante, sito 
na Av. Tancredo Neves, Centro, São Francisco 
do Guaporé/RO.

Publique-se.

São Francisco do Guaporé, RO., 
12 de Fevereiro de 2015.

Adauto Gonçalves Freitas
Diretor-Presidente

Secretaria Municipal de Planejamento

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, localizada 

na Av. 2 de abril, nº 1701, Bairro Urupá, CNPJ 
n° 04.092.672/0001-25, comunica a quem de 
direito, haver SOLICITADO a expedição de 
LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO 
junto à SEMEIA, para a Obra de DRENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, AREA TOTAL 
DE  25.284,60 m² e EXTENSÃO de 3.064,10.

Ji-Paraná/RO, 11 de fevereiro de 2015.

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

ERRATA

Comunicamos que erramos na edição do 
Jornal Correio Popular de nº 4518 desta 
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015. Ao 
invés da data sair 13 de fevereiro de 2015, 
foi publicado equivocadamente a data er-
rada de sexta-feira, 13 de janeiro de 2015. 
Lamentamos o ocorrido.

Equipe do Jornal Correio Popular

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
 A Empresa JACIARA FERREIRA DE 

CASTRO, devidamente inscrita no CNPJ/
MF 13.462.925/0001-04,  tendo seu empreen-
dimento localizado à Rua Raimundo Barreto, 
nº 986 – Setor 07, no Município e Comarca de 
Jaru, Estado de Rondônia, torna pública que 
requer junto ao COLMAM/SEDAM a sua Li-
cença Prévia, tendo como sua principal atividade 
o Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento 
de Veículos Automotores, conforme estabelecido 
em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

 PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 A Empresa JACIARA FERREIRA DE 

CASTRO, devidamente inscrita no CNPJ/
MF 13.462.925/0001-04,  tendo seu empreen-
dimento localizado à Rua Raimundo Barreto, nº 
986 – Setor 07, no Município e Comarca de Jaru, 
Estado de Rondônia, torna pública que requer 
junto ao COLMAM/SEDAM a sua Licença de 
Instalação, tendo como sua principal atividade 
o Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento 
de Veículos Automotores, conforme estabelecido 
em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

PREGÃO Nº: 01/2015

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado 
pela Portaria nº 18/2013, torna público que se 
encontra instaurada a licitação Pregão Presencial 
para Registro de Preços, nº: 01/2015 cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada no 
manuseio de equipamentos de áudio e criação 
de sítio eletrônico, bem com sua hospedagem, 
manutenção e alimentação do mesmo com asses-
soria de imprensa marketing e publicidade para 
viabilizar as normativas sobre as publicações dos 
atos deste poder legislativo do município de Nova 
Brasilândia D´Oeste – Rondônia, outras publica-
ções o seu gestor terá domínio de software gráfico 
de animação e de apoio ao desenvolvimento de 
sítios e portais e demais mídias digitais, experi-
ência com visuais e de acessibilidade navegação 
e disponibilização de conteúdo para páginas 
de internet. A Licitação será, do tipo Menor 
Preço por lote, nos termos da Lei nº10.520/02, 
Decreto Municipal nº 044/GP/2006 e, aplicando-
-se subsidiariamente a Lei nº8.666/93, e Lei 
Complementar nº 123/2006. A data da Sessão 
de abertura dos envelopes contendo propostas e 
documentação será ás 13 h00min horas, do dia 
02 de março de 2015. HORÁRIO LOCAL O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados 
na Sala de Licitações da Câmara Municipal de 
Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 
3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 
13:30 horas, está disponibilizado também no 
site da Câmara Municipal de Nova Brasilândia 
D’Oeste, no endereço: www.camaranbo.ro.gov.br 
/portal da transparência / licitações/edital Pregão 
01/2015,  e poderá ser disponibilizado via e-mail, 
através de solicitação através do e-mail: cplnbo@
hotmail.com Para maiores informações através 
do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
10 de março de 2014.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: CARLOS CEZAR ALBA-
NO, brasileiro, inscrito no CPF n° 029.964.869-
94, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualificada 
para tomar ciência da ação, bem como intimá-la 
para pagar no prazo de 15 (quinze) dias a impor-
tância de R$ 1.909,47 (um mil, novecentos e nove 
reais e quarenta e sete centavos). Fica advertida 
de que poderá no mesmo prazo opor embargos. 
Cientifique-se ainda de que cumprindo a deter-
minação, ou seja, efetuando o devido pagamento, 
ficará isenta do pagamento de custas e honorá-
rios advocatícios. Fica a requerida, desde logo, 
cientificada de que não havendo cumprimento 
do mandado e nem oferecimento de embargos, 
neste prazo, deverá ela efetuar o pagamento da 
quantia acima indicada devidamente atualizada, 
no prazo de 15 (quinze) dias subseqüentes, sob 
pena de pagamento de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, bem como nos 
honorários advocatícios sob mesmo percentual.

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 man-
dado executivo e prosseguindo-se na forma 
de execução.

RESUMO DA INICIAL: A autora alega que 
recebeu do requerido um cheque no valor de R$ 
1.350,00 ( um mil e trezentos e cinqüenta reais). 
Ocorre que na data prevista, ao tentar descontar 
o referido cheque, a autora não logrou êxito, 
tendo o cheque devolvido pelo motivo 11 e 12, 
sem previsão de fundos. A cobrança pelos meios 
amigáveis restou infrutíferas. Assim requer a 
citação do executado para que em 15 dias pagar 
o valor do débito atualizado; a condenação no 
pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios e protesta por todo o gênero de 
provas em direito admitidas.

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

Vara: 4ª Vara Cível
Processo: 0007801-75.2014.8.22.0005
Classe: Monitória
Parte Autora: Adricia Maria Pereira
Advogado: Karine Mezzaroba OAB/RO 6054 

e outros
Parte Ré: Carlos Cezar Albano

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo 
Auller, Av. Ji-Paraná, n. 615, CEP: 78.900-261 
– Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1369, e-mail 
jip4civel@tjro.jus.br.

Ji-Paraná/RO, 27 de Janeiro de 2015.

DAVI GONÇALVES FERREIRA 
SOBRINHO

Diretor de Cartório em Substituição


