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Vende-se apartamento escriturado no 
Condomínio Varandas do Urupá, medindo 
198,74 m² com 3 salas, uma suíte, 2 quartos, 
4 sacadas, 1 WC social, cozinha, quarto 
de empregada com WC, área de serviço, 
garagem e piscina. Valor R$ 260 mil. 
Contato: 8425-1557 ou 3421-5892, falar 
com Luciana.

VENDE-SE APARTAMENTO
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PREGÃO PRESENCIAL Nº: 71/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da 
Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 
2012, torna público que realizará Licitação na modali-
dade Pregão Presencial, tipo menor preço unitário por 
item. Objeto- Aquisição de combustível (óleo diesel), 
nos quantitativos constantes no Edital, para atender 
a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano. Valor Estimado para aquisição R$ 
114.600,00 (cento e quatorze mil e seiscentos reais). 
Processo Administrativo nº 2168/2012. A abertura 
será realizada no dia 27 de agosto de 2012 às 08h:30. 
O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados 
no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem como na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alvorada 
do Oeste - RO, Av. Marechal Deodoro, 4695, Bairro 
Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, 
para maiores informações através do telefone (69) 
3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 13 de agosto de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 72/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário por item. Objeto- Aquisição de combustível 
(óleo diesel e gasolina) e óleos lubrifi cantes, nos 
quantitativos constantes no Edital, para atender a 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 
Valor Estimado para aquisição R$ 160.703,96 (cento 
e sessenta mil setecentos e três reais e noventa e seis 
centavos). Processo Administrativo nº 2163/2012. A 
abertura será realizada no dia 27 de agosto de 2012 às 
10h:00. O Edital encontrar-se-á a disposição dos inte-
ressados no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem 
como na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Alvorada do Oeste - RO, Av. Marechal Deodoro, 
4695, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 
horas, para maiores informações através do telefone 
(69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 14 de agosto de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

Decreto n.º 084/GP/12.
De 13 de Agosto de 2012.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PESSO-
AL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Alvorada D’Oeste/
RO., JOSÉ WALTER DA SILVA, no uso de suas 
atribuições legais, e o processo administrativo de 
n. 1526/2011, que tem como objeto a realização do  
Concurso Público Municipal/2011.

     
D E C R E T A

Art. 1º - Fica o servidor constante da relação do 
anexo I do presente Decreto, nomeado no termo do 
inciso II do artigo 16 da Lei Municipal n.º 656/11, 
de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre “ESTA-
TUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS 
DO MUNICÍPIO DE ALVORADA D’OESTE” para 
ocupar em caráter efetivo, na respectiva vaga e função 
de acordo com sua classifi cação no Concurso Público 
Municipal/2011

     
Art. 2º - A posse do servidor nomeado será efetivamen-
te diante do cumprimento do decreto de convocação e 
com a assinatura do Termo de Posse, após compromis-
so previsto no artigo 25 da Lei Municipal n.º 656/11, 

     
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, fi cam revogadas as demais disposições 
em contrário.

 JOSÉ WALTER DA SILVA
                          Prefeito Municipal 

ANEXO I DO DECRETO Nº  084/GP/2012   DE  
13/08/2012

                                                                                 

           ______________________________
JOSÉ WALTER DA SILVA

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL  DE  SAÚDE  - SEMSAU

NOME CARGO COLOC.
NATIELLY TAMARA ELISI DE ARAUJO TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL 1º

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 604/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.322/2012
Contratado: CONSTRUVALE TERRAPLANA-

GEM LTDA

Objeto: construção de sala de aulas e estaciona-
mento na Escola Municipal Tio Teco, localizada na 
Rua Maracatiara na sede do Município 

Valor: R$ 71.057,01 (setenta e um mil e cinqüenta 
e sete reais e um centavo).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.º 
944/2012, unidade orçamentária 05.001, projeto 
atividade 12.361.0005.2.057, elemento de despesa 
4.4.9.0.51.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 19 de julho de 2012

Decreto nº 120/GAB/2012  
De: 13 de Agosto de 2012.

“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO 
DE CANDIDATOS APROVADOS NO VII 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O Prefeito do Município de Teixeirópolis/RO, 
Srº. ANTONIO ZOTESSO, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas em especial 
o disposto no artigo 15 da Lei Complementar 
nº 002/2010.

Considerando os resultados do VII Concurso 
Público através do Processo Administrativo nº 
1100/2011, por força do Edital nº 001/11 e o 
Decreto nº 033/2012.

 
DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada as seguintes can-
didatas aprovadas no VII Concurso Público 
Municipal:

 

Parágrafo Único: Para comparecer no Núcleo 
de Recursos Humanos, no prazo de 30 (trinta) 
dias, no horário das 07: 00 às 13:00 horas, mu-
nido de todos os documentos relacionados no 
anexo II, do Decreto nº 033/2012.

 Art. 2°. Os casos omissos e os recur-
sos serão decididos pela Secretaria Municipal 
de Planejamento, Administração e Fazenda, e 
em grau de recurso o Prefeito Municipal.

  
 Art. 3º. Este decreto entrará em vigor 

na data de sua publicação.

Teixeirópolis, 13 de Agosto de 2012.

ANTÔNIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

Nº Nome do Candidato Cargo Classifi cação
01 Elma Dauto de Oliveira Aux. Consultório Dentário 1º
02 Suzi Bosi Barbosa Professor(a) Pedagogia 6º

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 73/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
global. Objeto- Contratação de empresa especializa-
da em prestação de serviços para aumentar o valor 
adicionado fi scal do ano-base de 2011, nos termos do 
Projeto Básico parte integrante do Edital, atendendo a 
solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda. Valor 
Estimado para aquisição R$ 41.970,00 (quarenta e um 
mil, novecentos e setenta reais). Processo Administra-
tivo nº 2127/2012. A abertura será realizada no dia 28 
de agosto de 2012 às 08h:30. O Edital encontrar-se-á 
a disposição dos interessados no site www.alvorada-
dooeste.ro.gov.br, bem como na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO, Av. 
Marechal Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 14 de agosto de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 74/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário por item. Objeto- Contratação de serviços de 
empresa especializada para manutenção de máquinas, 
nos quantitativos constantes no Edital, para atender 
a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano. Valor Estimado para aquisição R$ 
26.284,60 (vinte seis mil duzentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta centavos). Processo Administrativo 
nº 2167/2012. A abertura será realizada no dia 28 de 
agosto de 2012 às 10h:30. O Edital encontrar-se-á 
a disposição dos interessados no site www.alvorada-
dooeste.ro.gov.br, bem como na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO, Av. 
Marechal Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 14 de agosto de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
ALVORADA D’ OESTE - RO 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL

PORTARIA/SAAE/ALO/022/2012

O Superintendente do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Alvorada D’ Oeste – RO, no uso de suas 
atribuições legais RESOLVE:

Art. 1.º - REVOGAR, os atos administrativos 
constantes na Portaria SAAE/ALO/021/2012 de 01 
de agosto de 2012, que demitiu a Servidora NAIARA 
FERNANDA FARIA DA SILVA, vez que a mesma 
permanecerá fazendo parte do quadro efetivo do 
SAAE, nos termos do Decreto de nomeação n. 062/
GP/12/SAAE/ALO/RO de 25.06.2012.   

Art. 2.º - Revogando as disposições em contrário 
entra esta portaria em vigor nesta data.

Alvorada D’ Oeste, 15 de Agosto de 2012.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Carlos Miguel de Araújo
Superintendente do SAAE

Portaria 372/GAB/10

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 237/2011
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  062/2011
Contratado: CONSTRUVALE TERRAPLANA-

GEM LTDA 
Objeto: Fica aditivado ao presente contrato admi-

nistrativo pelo prazo de mais 4 (quatro) meses, acres-
cendo ainda o valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito 
Mil Reais), nos termos da legislação pátria vigente.

São Miguel do Guaporé/RO, 03 de agosto de 2012.

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

PROPOSTA DE EMENDA A 
LEI ORGÂNICA Nº 030/2012

Altera a redação do art. 94 da Lei Orgânica Muni-
cipal de Ji-Paraná, que trata da Seção VI – Do Índio.

A Câmara Municipal de Ji-Paraná aprova:

Art. 1º . O art. 94 da Lei Orgânica do Município 
de Ji-Paraná, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 94. O Poder Executivo Municipal criará o 
Departamento de Assuntos Indígenas vinculado ao 
Gabinete do Prefeito para acompanhar e efetivar as 
ações previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, além de 
desenvolver numa perspectiva transversalizada ações 
relacionadas a infraestrutura (construção e manuten-
ção de estradas e pontes), apoio as atividades culturais 
e aos projetos socioeconômicos de caráter sustentável.

Art. 2º.  Esta Emenda a Lei Orgânica entra em vigor 
na data de sua promulgação.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2012.

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA 
Nº 030/2012

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A Proposta de Emenda a Lei Orgânica do Município 
de Ji-Paraná estabelece no Título IV, Capítulo II, 
Seção VI – do Índio,  garantias para que a população 
indígena residente em nosso município, tenha os seus 
direitos resguardados.

Assim, a criação de um departamento junto ao Ga-
binete do Prefeito propiciará a efetivação e agilidade 
nas ações que benefi ciarão os povos indígenas desde a 
infraestruta à proteção, assistência social e de saúde, a 
promoção do ensino regular bem como resguardando 
suas tradições culturais.

Entendemos ser de grande importante o resgate 
dessas populações com o município reconhecendo 
seu valor histórico e cultural, protegendo seus direitos 
e proporcionando as condições que permitam que 
as várias etnias, que hoje formam comunidades em 
Ji-Paraná, possam manter suas culturas e viver com 
dignidade. 

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2012. 

NILTON CEZAR RIOS
Presidente da CMJP

JOZIEL CARLOS DE BRITO
2º Vice-Presidente

JESSÉ MENDONÇA BITENCOUR
1º Secretário da CMJP

VALMIR XAVIER DA SILVA
3º Secretário                                                                                                            

NILTON CEZAR RIOS
Presidente da CMJP

JOZIEL CARLOS DE BRITO
2º Vice-Presidente

JESSÉ MENDONÇA BITENCOUR
1º Secretário da CMJP

VALMIR XAVIER DA SILVA
3º Secretário                                                                                                            
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

O Presidente da CPL do Município de Mirante da Serra - RO 
torna público para conhecimento dos interessados a ABERTU-
RA DE LICITAÇÃO sob a modalidade Tomada de Preços, tipo 
“Menor Preço por item”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente a Contratação de 
empresa jurídica para reforma de 02 (dois) postos de saúde, 
para necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A sessão de 
abertura desta sessão será no dia 31 de Agosto de 2012 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; Processo 
Administrativo nº. 088/2012, valor estimado da contratação R$ 
111.783,91. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinado e adquirido na Sede da Prefeitura mediante 
pagamento do valor de reprodução gráfi ca de R$ 20,00 (vinte 
reais), conforme legislação a partir do dia 16 de Agosto de 2012, 
no horário comercial, das 7:00 as 13:00 hs, as duvidas serão escla-
recidas nos telefones 0**69 3463 - 2244/2143/2465.

Mirante da Serra, 14 de agosto de 2012.

CARLOS WILLEN DOBELLIN
Presidente – CPL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: São Miguel do Guaporé
ÓRGÃO EMITENTE: Vara Cível 

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias

CITAÇÃO DE: DESCONHECIDO PORTADOR DO CHEQUE DO 
BANCO DO BRASIL DE N. 850064, da agência 2292, da conta de nº 
14.325, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR A PARTE REQUERIDA de todos os termos 
da presente ação, bem como INTIMÁ-LO para proceder o levantamento 
do depósito no valor de R$ 615,44(seiscentos e quinze reais e quarenta e 
quatro centavos), no prazo de 15(quinze) dias ou em igual prazo oferecer 
resposta, sob pena se presumirem como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora.

PROCESSO: 0001902-50.2011.8.22.0022
Classe: Consignação em pagamento 
Assunto: Cheque
Requerente: Dionei Geraldo
Advogado: Giovanni Dilion Schiavi Gomes
Requerido: A Apurar
Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, Av. São Paulo, 1395, 

Cristo Rei, São Miguel do Guaporé/RO, 76932-000 – Fax: (69)3642-
2660-Fone: (69)3642-2661

São Miguel do Guaporé, 06 de fevereiro de 2012

(a)Dr. João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: JEDSON AUGUSTO SILVA ALMEIDA inscrito no 
CPF sob nº 939.576.962-91, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0005488-15.2012.822.0005
Classe: Monitória
Requerente: Cooperativa de Crédito dos Empresários de Ji-Paraná 

SICOOB EMPRECRED
Advogado: Renata Alice Pessôa Ribeiro de Castro Stutz OAB RO 1112
Requerido: Jedson Augusto da Silva Almeida 
Valor da Ação: R$ 7.922,99

FINALIDADE: Citação dos requeridos JEDSON AUGUSTO SILVA 
ALMEIDA, para PAGAR no prazo de 15 (quinze) dias, a importância de 
R$ 7.922,99 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove 
centavos), em espécie, fi cando advertido(a) de que poderá no mesmo prazo 
opor embargos que suspenderão a efi cácia do mandado inicial, cientifi cado 
ainda de que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando o devido pa-
gamento, fi cará 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: (69) 3421-1337 ou 3421-
1399 – Ramal 216 – site: WWW.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 2 de julho de 2012.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(Assinado digitalmente)

(Da Redação) Acon-
teceu na noite da últi-
ma sexta feira, dia 10 
de agosto, uma emo-
cionante formatura do 
PROERD (Programa de 
Resistência as Drogas e 
a Violência), no Centro 
Cultural de Presidente 
Médici. A formatura 
foi um grande sucesso, 
foram diplomados 120 
alunos do 5º e 7º ano, 
sendo estes das Escolas 
Professor Paulo Freire 
e Presidente Médici. O 
evento contou com cer-
ca de 500 pessoas.

Houve a participação 
de várias autoridades 
civis e militares como 
Lourdes Helena, major 
Elizabete, 2º tenente 
Luiz, 2º tenente Daniel, 
sub comandante da Poli-
cia Militar de Presiden-
te Médici, educadores 
sociais do Proerd de 
Ji-Paraná e Castanhei-
ras, além de diretores e 
professores das escolas 

PC prende homem que esfaqueou mulher para roubar bolsa

Foto: Comando190

(Da Redação) O acu-
sado de ter esfaqueado 
uma mulher identifi ca-
da como Joana Coelho 
dos Santos, 51 anos na 
Rua T-7, com rua São 
Paulo, foi preso pelo 
SEVIC (Serviço de In-
vestigação e Captura da 
2ª Delegacia de Polícia 
Civil de Ji-Paraná), após 
vários dias de investiga-
ção. A prisão do acusado 
aconteceu na manhã da 
última segunda-feira 
(13).

Segundo o delegado 
Júlio César Rios, titular 
da 2ª Delegacia, o acusa-
do Fabiano dos Santos, 
30 anos, vulgo “Mato 

Grosso”, foi reconhe-
cido por testemunhas 
que são usuários de en-
torpecente e acabaram 
entregando Fabiano, 
que havia comentado 
que tinha tentado roubar 
uma bolsa e esfaqueou a 
mulher porque ela tinha 
reagido. O acusado foi 
detido por policiais civis 
do 2º DP em diligências 
realizadas no 2º Distri-
to de Ji-Paraná e está 
preso por força de um 
mandado de prisão de 
temporária.

A tentativa de roubo 
aconteceu por volta das 
20h, na rua São Paulo 
com T-07, Bairro Nova 

Brasília, quando Joana 
Coelho Santos voltava 
do trabalho e ao passar 
pelo local, foi abordada 
por um ladrão que com 
uma faca tipo peixei-
ra anunciou o roubo. 
A vítima ainda pediu 
para que o marginal não 
fizesse nada com ela, 
porque estaria voltando 
do trabalho e levava 
algumas compras para 
a família.

O ladrão com a faca 
em punho, pediu para a 
senhora que entregasse 
a bolsa. Joana Coelho 
disse que não iria en-
tregar, foi quando o 
ladrão tentou tomar a 

bolsa a força, entrando 
em luta corporal com a 
mulher, e acabou des-
ferindo varias facadas, 
atingindo duas facadas 
no rosto, quatro no 
braço e uma no peito 
do lado direito, onde 
Joana caiu ao solo per-
dendo muito sangue.

Populares ligaram 
para a polícia e bom-
beiros que rapidamente 
chegaram no local. Os 
bombeiros socorreram 
Joana para um hospital 
particular da cidade, 
onde ela foi medicada 
e já está se recuperando 
do trauma. Com infor-
mações da Polícia Civil.

PM atrai grande público 
para a formatura do Proerd

onde o programa foi de-
senvolvido, familiares 
e amigos dos alunos do 
Proerd.

Durante a solenida-
de, os alunos realizaram 
apresentações artísticas 
representando as esco-
las. A Guarda Mirim 
do município realizou 
uma linda apresentação 
de Ordem Unida, ante-
cipando o momento do 
hino Nacional. Também 
houve premiações para 

as melhores redações 
com o tema: “O Proerd 
em minha vida”. 

Um momento muito 
emocionante deu-se 
quando alguns alunos 
e professores deram 
depoimentos contan-
do à experiência que 
tiveram no Proerd. A 
aluna  Diemilly, do 5º 
ano da Escola Presi-
dente Médici, disse em 
sua redação: “Eu gosto 
do Proerd porque me 

ensinou muitas coisas 
e agora sei que estou 
preparada para dizer 
não às drogas”.

Em clima de muita 
emoção, a instrutora do 
Proerd, soldada Juliana, 
recebeu várias homena-
gens dos professores e 
crianças e agradeceu a 
parceria das escolas, da 
família que juntamente 
com a Policia Militar es-
tão levando à frente um 
dos mais importantes 
programas de prevenção 
as drogas.

Durante a formatura, 
houve sorteios de brin-
des e de uma bicicleta 
para os formandos, doa-
dos pelo comércio local, 
entidades e autoridades. 
No fi nal do evento, foi 
servido um delicioso 
coquetel para todos os 
formandos e também 
para os pais e o público 
em geral que estava 
presentes. Com infor-
mações da Assessoria.

A formatura reuniu mais de 500 pessoas 
no Centro Cultura de Presidente Médici


