
ALVORADA

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

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

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfalto, água, energia, 
rede de esgoto e rede tele-

fônica, murado nos fundos. 
Valor R$ 20.000,00 aceita-
-se proposta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

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

2929. 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO AVISO DE PRORROGAÇÃO

 DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/CPL/2013

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, si-
tuada a na Av. Jorge Teixeira, 935- Centro, através do 
Pregoeiro Oficial Jerrison Pereira Salgado, TORNA 
PÚBLICO, a PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA 
ABERTURA DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 12/CPL/2013. Ref. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ-
LEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS 
E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIN-
GUEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
EM ANEXO II E TERMO DE REFERENCIA 
QUE INTEGRAM ESTE EDITAL. Os locais de 
abastecidos deverão ser sediados nos municípios 
de Seringueiras, Ji-Paraná e Porto Velho.  O re-
cebimento, abertura da propostas e disputas de preço 
acontecerá no dia 11/03/2013 as 09:00 horas.Perma-
necem inalteradas e em vigor as demais condições 
estabelecidas no edital deste pregão.

A prorrogação dar-se em virtude do Decreto mu-
nicipal nº 29 de ponto facultativo no dia 08/03/2013 
em virtude do dia internacional da mulher. A pasta 
contendo o Edital e seus anexos encontram-se 
disponível e poderá ser adquirido junto ao Prego-
eiro ou sua Equipe de Apoio, no endereço acima 
supra- citado, o edital será entregue as pessoas 
interessadas mediante  recolhimento de uma taxa 
no valor de 25,00 reais, o edital será fornecido 
em dias úteis, das 07:00 ás 13:00 horas, maiores 
informações através do telefone (0xx 69 3623-2142).

Seringueiras, 27 de Fevereiro de 2013
___________________

Jerrison Pereira Salgado
PREGOEIRO OFICIAL

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 N. 006/CPL/PMJP/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N. 1967/13/SEMOSP

A Prefeitura Municipal, de Ji-Paraná, por intermé-
dio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos interessados, que o procedimento licitatório na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n. 006/2013, 
referente ao Processo Administrativo n. 1967/13/
SEMOSP, cujo objeto é Aquisição de Material 
Elétrico, será REVOGADO, por solicitação da 
secretaria interessada.

Ji-Paraná, 27 de fevereiro de 2013.

Jackson Junior de Souza 
Pregoeiro

Decreto n. 0742/GAB/PMJP/13

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados 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 empresa para prestação de 
serviços com perícias médicas na área de 
clínica geral (03 médicos), conforme especi-
ficações, quantitativos e condições constantes 
nos anexos do edital, partes integrantes e inse-
paráveis do mesmo. A sessão de abertura desta 
sessão será no dia 13 de Março de 2013 às 
08:00 horas, na sala da CPL da Prefeitura Muni-
cipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom Pedro 
I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Processo 
Administrativo nº 007/SERRA-PREVI/2013, 
valor estimado da contratação R$ 11.000,00. 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, 28 de Fevereiro de 2013.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013

O Pregoeiro do Município de Mirante da 
Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a ABERTURA DE LICI-
TAÇÃO sob a modalidade Pregão Presencial, 
tipo “Menor Preço”, sob o regime de execução 
indireta, por empreitada por preço unitário, 
concernente á Aquisição de um tanque limpa 
fossa, 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 
Março de 2013 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 089/
SEMOSP/2013, valor estimado da contratação 
R$ 45.333,33. 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, 28 de Fevereiro de 2013.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Oficial

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ji-Paraná/RO
ÓRGÃO EMITENTE: Primeira Vara Cível, Regis-

tros Públicos e Corregedoria dos Serviços Notariais 
e de Registro

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias

Autos: 0062833-12.2007.8.22.0005
Classe: Retificação de Registros Públicos
Requerente: Cesar de Oliveira
Advogado: Julian Cuadal Soares OAB/RO 2597
Valor da Ação: 1.000,00

A Doutora Sandra Martins Lopes, MMª Juíza de 
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, 
Estado de Rondônia, na forma da lei, etc. ...

FINALIDADE: CITAÇÃO de Maria Pereira Buim, 
brasileira, casada, do lar, portadora do RG 60545 
SSP/RO; José Cândido Moreira, brasileiro, casado, 
lavrador, portador do RG 376.473 SSP/Ro e CPF 
168.311.609-72 e Laura Cuerda Moreira, brasileira, 
casada, do lar. Ambos em lugar incerto e não sabido.

ADVERTÊNCIA: Não sendo respondida a ação, 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 
Requerente.

ATO JUDICIAL: Trata-se de pedido de retifica-
ção de erro de registro. Causa da ação reconhecida 
na decisão à fl. 117.Verifico que equivocadamente 
constou no registro do feito espólio de João Monteiro 
dos Santos, não sendo o caso, devendo ser retificado 
o registro. Mesmo diante dos argumentos lançados 
pela inventariante do espólio de José Fontainha, às fls. 
158/161, prevenindo oposição em eventual recurso, 
mantenho o deferimento do pedido do Curador, deter-
minando a citação editalícia de Maria Pereira Brum, 
pois não houve êxito a tentativa de citação postal 
(fi.153v),Citação de alguns requeridos indicados pelo 
Curador, por edital, à fl. 150.Constata-se, ainda, que o 
autor não retirou o edital de fl.153 para citação, entre-
tanto, dois dos requeridos nele indicados, EDNÉIA e 
WENDEL, apresentaram a procuração convalidando 
a resposta da ação (fls. 177/179), faltando a citação 
de José Cândido Moreira e Laura Cuerda Moreira, 
devendo ser expedido novo edital, intimando o autor 
para retirada e publicação. Após serem resolvidas 
as citações editalícias faltantes, intime-se o Curador 
Especial. Após, concluso. Ji-Paraná-RO, terça-feira, 
10 de julho de 2012.Sandra Martins Lopes - Juíza 
de Direito.

NATUREZA DO PEDIDO: Ação de retificação 
sobre a existência de erro em registro público de compra 
e venda do imóvel lote de terra n.18, setor02, Gleba 
Nazaré do projeto fundiário Jaru/Ouro Preto, situado em 
Ji-Paraná, com área de 10,5075 há, título no INCAR no 
232.2.03/0.680, registrado em nome de Egídio Rodri-
gues de Souza. O imóvel foi dividido em duas partes, 
sendo realizada as vendas, uma ao Requerente e outra 
aos três últimos Requeridos, feitas por procuradores do 
proprietário. O Requerente a adquiriu a área de 5,4450 
ha (vendido pelo procurador José Liberato), exercendo 
a posse e gozo do bem. A outra parte foi vendida pelo 
outro procurador para os três últimos Requeridos. 
Posteriormente foi constatado erro na escritura pública, 
a partir de então, os Requeridos passaram a afirmar 
serem possuidores do imóvel em questão. No entanto, 
afirma o Requerente que, na venda feita pelo Egídio, na 
pessoa de seu procurador, para os três últimos Reque-
ridos, houve uma transferência de terras maior do que 
o devido, tendo em vista que a procuração outorgada 
conferia poderes para alienar a área de 50.625 metros 
quadrados e não a totalidade da área, conforme f e i t o . 
D e s t a r t e ,  l e v a n t a  a parte Autora o erro evidente 
na lavratura da escritura, requerendo a sua retificação.

Ji-Paraná/RO, 10 de dezembro de 2012

Sandra Martins Lopes
Juíza de Direito

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA
 O Sr. JOAQUIM ANTÔNIO DE ABREU 

CPF : 190.678.522-87, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A 
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE PISCICULTURA, DE SUA 
PROPRIEDADE LOCALIZADA NA LINHA  T 
2  LOTE – 06  GLEBA –  24, ZONA RURAL, 
URUPÁ - RO. 

COMUNICADO 

O Secretário Municipal de Administração, Jair Ma-
rinho, informou na manhã desta quinta-feira (28), que 
os pagamentos relacionados às rescisões trabalhistas 
dos servidores comissionados exonerados até o 31 de 
dezembro de 2012 serão efetuados a partir do próximo 
dia 10 de março. O secretário informou ainda que por 
determinação do prefeito municipal, Jesualdo Pires, 
a nova gestão adotará um procedimento menos buro-
crático para o recebimento das rescisões. Atualmente, 
o servidor ao ser exonerado, precisa dar entrada 
num processo solicitando o pagamento. Conforme 
Jair Marinho, a nova administração irá eliminar este 
procedimento, ou seja, ao ser exonerado, o valor será 
depositado diretamente na conta do trabalhador, já no 
mês subseqüente.

  ADMINISTRAÇÃO: MÉDICI PARA 
TODOS 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANA/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

 O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, torna público 
que será realizada a venda do bem a seguir descrito e 
referente à Execução que se menciona.

Exequente: L. L. Comércio de Materiais Elétricas 
Ltda

Advogado: Geneci Alves ApolinárioOAB/RO 
1007 e Adilson Prudente de Oliveira OAB/RO 
5314  

Executado: J. F. Distribuidora Materias Elétricos 
Ltda, na pessoa do seu representante legal, CNPJ 
09.215.078/0001-06

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0007883-77.2012.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): INTIMADO(A) 
DA VENDA JUDICIAL do bem penhorado feito 
em referência, consistente em 01 (um) caminhão 
de carga, marca ford, modelo F-600, ano/modelo 
1978/1979, cor verde, placa NBC-8621, carroceria 
aberta, chassi LA7DUA36064, renavam 401285405, 
motor 3441210493053, à diesel, equipado com munk, 
avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO : R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais)

DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 14/3/2013, às 
9:30 horas 

ATA PARA SEGUNDA VENDA: 25/3/2013, às 
9:30 horas

OBSERVAÇÕES: 1- Não sendo possível a intima-
ção pessoal do(a) executado(a), fica este(a) intimido(a) 
por este edital. 2- Havendo arrematação ou adjudica-
ção, o prazo para opor embargos, é de 05(cinco) dias.

CON1UNICAÇÁO: Se o bem não alcançar lance 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na 
segunda venda ria mesma hora e local, a fim de que 
os mesmos sejam arrematados por quem maior preço 
lançar, desde que a oferta não seja vil.

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
NOS VIA INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔNICO:

Juiz: sassamoto@tj.ro.gov.br
Diretor de Cartório: jip3civel@tj.ro.gov.br

Sede do Juízo: Foram Des.Hugo Auller, Av. Ji-Pa-
raná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 - Fax: 
(69) 3421-1369 - Fone: (69)3421-1995 - Ramal: 222

Ji-Paraná, 5 de fevereiro de 2013.

Valdecir Ramos de Souza
Juiz de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº. 004/CPLM/2013.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 236/
SEMUSA/2013.

A Prefeitura de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPLM torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade 
de CONVITE, do tipo de “Menor Preço Unitário”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
e ainda por outras legislações pertinentes se assim 
for o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal 
de Saúde – SEMUSA. DO OBJETO: Aquisição de 
Combustível . LOCAL E DATA DE ABERTURA: 
11 de março de 2013 as 09h00min, na sala de reunião 
da CPLM, sala 15, no prédio da Prefeitura Municipal, 
situada na Avenida São João Batista, n°. 1613 – Centro. 
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes 
ou na própria sala da CPLM. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas de segunda à sexta feira no horário 
das 07h30min às 13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 28 de Fevereiro de 2013.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
NILTON FRANCISCO DO CARMO , brasileiro, 

produtor rural, RG: 398819 residente na linha TN18 
Lote 125 Gleba 01 município de Urupá - RO, comunica 
que foi extraviado em lugar incerto, notas fiscais de 
produtor de Nº 00001,00002, 00003, 000004 e 00005 
de acordo com o Boletim de Ocorrência Nº 38N2013. 


