
ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, 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 cerâ-
mica, dispensa e área nos 
fundos, murado nas late-
rais e fundos. Valor R$ 
32.000,00. Aceita propos-
ta, pega carro ou moto. 
(Fixo)69-3412-2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, co-
zinha e wc na cerâmica, 
forrada e toda na cerâ-
mica. Murada, energia 
água da rua e esgoto. 
(Vivo)69-9974-4030 / 
(TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfalto, água, ener-
gia, rede de esgoto e 
rede telefônica, murado 
nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se pro-
posta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, co-
berta com eternit e com 
3 quartos, sala, cozinha, 
wc. Documentação OK. 
Tratar com Vicente no 
Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de al-
venaria,  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.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-

râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor 
R$ 60.000,00, aceita-
-se carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 215 
alq, 110 bem cercados e 
formados, e 105 de mata 
virgem, com toda madeira 
a ser explorada, com 16 
repartições de pastagem, 
todas com água, sendo 
2 córregos permanentes 
e 7 represas, curral de 
30X30, com bret, tronco 
e balança de 1500 Kg. 
Tulha de 7x7, coberta 
com eternit, e lavoura 
com 9.000 pés de café. 
Casa de madeira coberta 
com eternit, piso quei-
mado, medindo 8X8, 3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Energia 
elétrica com dois trans-
formadores; de 5 KVA e 
10 KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo 
formado e cercado, pas-
tagem de branquearão. 
Várias repartições, algu-
mas com água, rio que 
atravessa o sitio, 18 alq. 
de mata. 2 casas de ma-
deira coberta com telha 
de barro, cercada. Valor 
R$ 200.000,00 aceita 
proposta com parte em 
veículo ou casa de me-
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

GERAL - SEMPLAN
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE PREGÃO 
ELETRÔNICO/SRP Nº 03/2013

25/03/2013 às 09:00(nove) horas, horário de 
Brasília – Objeto: Futura e eventual fornecimento 
de combustíveis e lubrifi cantes, para  atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Pimenta 
Bueno/RO.

Informações na Av. Castelo Branco, n° 1046 – 
Pimenta Bueno – RO, CEP 76.970-000 Fone (69) 
3451-2593, edital no site www.bll.org.br. 

Pimenta Bueno-RO, 06 de Março de 2013.

Sueli Gottselig Cristino 
Pregoeira 

Publica-s: DOM, DOU, DOE e Jornal de Grande 
Circulação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2013

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura 
- RO, torna público para conhecimento dos interes-
sados, AVISO DE LICITAÇÃO- modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo “Menor Preço”, unitário por item, 
concernente AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTO-
MOTIVO, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Ação Social. A sessão de abertura será 
realizada no dia 28 de março de 2013 às 10:00 hora. 
Da obtenção do Edital: será gratuitamente através dos 
sites: www.rolimdemoura.ro.gov.br; através, www.
observatoriorm.org.br ou diretamente na CPL através 
do telefone mencionado em seguida ou no endereço 
indicado. Da autorização: Processo Administrativo 
nº. 8707/2012. Das informações complementares: 
As informações complementares sobre esta licitação 
poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 
07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda 
à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo 
telefone n.º (0xx69) 3442-1526, ramal 208

Rolim de Moura, 14 de março de 2013.

Rosangela Lucia da Silva
Pregoeira 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ROLIM DE MOURA

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

PREGÃO Nº: 35/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por 
intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 03/2008, torna público que encontra-
-se instaurada  Licitação na modalidade Pregão  nº: 
35/2013 cujo objeto Recapagem de pneus -SEME-
CE. A Licitação será na modalidade PREGÃO em sua 
forma Presencial com o Nº 35-2013, tipo Menor Preço, 
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 
Sessão de abertura dos envelopes contendo propostas 
e documentação será ás 10:00 horas do dia 27 de 
março de 2013. O Edital encontrar-se-á a disposição 
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal da Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Ria-
chuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 
horas e poderá ser disponibilizado via e-mail, através 
de solicitação através do e-mail: edpacheco_andrade@
hotmial.com. Ou cplnbo@hotmail.com Para maiores 
informações através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 14 de março de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

PREGÃO Nº: 54/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por 
intermédio do seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 03/2008, torna público que encontra-
-se instaurada  Licitação na modalidade Pregão  nº: 
54/2013 cujo objeto Recapagem de pneus -SEME-
CE. A Licitação será na modalidade PREGÃO em sua 
forma Presencial com o Nº 54-2013, tipo Menor Preço, 
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 
Sessão de abertura dos envelopes contendo propostas 
e documentação será ás 09:00 horas do dia 27 de 
março de 2013. O Edital encontrar-se-á a disposição 
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal da Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Ria-
chuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 
horas e poderá ser disponibilizado via e-mail, através 
de solicitação através do e-mail: edpacheco_andrade@
hotmial.com. Ou cplnbo@hotmail.com Para maiores 
informações através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 14 de março de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA:
ÓRGÃO EMITENTE:

JUÍZO DE DIREITO DA
4ª VARA CÍVEL

Comarca de Ariquemes/RO

Sugestões ou reclamações, façam-nas pessoalmente 
ao juiz ou contate-nos via internet, endereço eletrônico 

Juiz de Direito: Edilson Neuhaus
Escrivã Judicial: Maria Apª Góis Dib
Aqs4civel@tj.ro.gov.br.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 Dias

4ª Vara Cível

CITAÇÃO DE: MARIA GARCIA CASTRO, 
brasileira, inscrita no CPF 851.395.649-04, estando 
ambos atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido acima men-
cionado, para em Juízo, efetuar o pagamento no valor 
de R$ 35.501.70 (trinta e cinco mil, quinhentos e um 
reais e setenta centavos), mais acréscimos legais, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constituir-se 
em título executivo, podendo oferecer embargos no 
mesmo prazo.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, como sendo verdadeiros, os 
fatos articulados pela parte autora.

Processo: 0012566-06.2011.8.22.0002
Classe: Monitória
Assunto: Cheque
Exequente: Pemaza Cujubim
Advogado: Maria da Conceição Silva Abreu, OAB/

RO 2849
Parte Ré: Valter Lopes Gonçalves e outros

Sede do Juízo: Fórum Dr Aluízio Sayol de Sá Peixo-
to-Av. Tancredo Neves, 2606, Cep: 76.870-970 – Fone: 
535-2493, 535-2093, Fac-Símile (069) 535-2493.

Ariquemes-RO, 04 de março de 2013.

EDILSON NEUHAUS
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 185/2012

“APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE  JI-PARANÁ, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DE 2010.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Le-
gislativo:

Art. 1º. Fica aprovada a Prestação de Contas do 
Município de Ji-Paraná referente ao exercício de 2010.

 
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação.

Palácio Abel Neves, 11 de dezembro de 2012.

NILTON CEZAR RIOS
Presidente da CMJP

DOCUMENTO EXTRAVIADO

EU, FRANCISCO ALVES FILHO, brasileiro, 
produtor rural, RG: 452118 residente na linha C06 
Lote 60 Gleba 24 município de Urupá - RO, comunica 
que foi extraviado em lugar incerto, notas fi scais de 
produtor de Nº 00005, de acordo com o Boletim de 
Ocorrência Nº 259-2013.

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: ANTONIO FRANCELINO 
DA CUNHA, brasileiro, inscrita no CPF sob nº 
242.138.022-72, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0010181-42.2012.822.0005
Classe: Monitória
Requerente: Pemaza S.A.
Advogado: Maria da Conceição Silva Abreu OAB 

RO 2849
Requerida: Antonio Francelino da Cunha
Valor da Ação: R$ 502,57

FINALIDADE: Citação do requerido ANTONIO 
FRANCELINO DA CUNHA, para PAGAR no pra-
zo de 15 (quinze) dias, a importância de R$ 502,57 
(quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centa-
vos), 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 pagamento, 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 Aul-
ler – 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, 5 de outubro de 2012.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: ALEXANDRE PEREIRA MAE-
TIASI, brasileiro, inscrito no CPF nº 032.913.619-46, 
portador do RG nº 62.308.958 SSP/PR atualmente em 
local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualificada 
para que PAGUE, no prazo de 15 (quinze) dias a 
importância de R$ 9.720,62 (nove mil, setecentos e 
vinte reais e sessenta e dois centavos), em espécie, 
advertindo-o de que poderá, no mesmo prazo opor 
embargos que suspenderão a efi cácia do mandado 
inicial, cientifi cando-se de que efetuando o pagamento, 
fi cará isento do pagamento de custas e honorários 
advocatícios.

RESUMO: A requerente alega que é credor do 
requerido na importância de R$ 5.450,00 (cinco mil, 
quatrocentos e cinqüenta reais) representada pelo che-
que n. 375 emitido pelo requerido, cujo cheque não foi 
solvido pelo requerido na data convencionada, tendo 
sido devolvido pelo banco sacado, permanecendo a 
inércia do requerido no cumprimento da obrigação 
... . Assim requer a citação da requerida para o prazo 
de quinze dias pague a importância atualizada de 
R$ 9.720,62 (nove mil, setecentos e vinte reais e 
sessenta e dois centavos), com acréscimos de juros e 
atualizações, com o cumprimento da obrigação acar-
retará a isenção do pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios....

OBS: O Prazo para pagamento ou embargos passará 
a correr após expirar o prazo de publicação do edital.

Processo: 0007132-90.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Tigrão Comércio de Veículos
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan OAB/RO 107-B
Requerido: Alexandre Pereira Maetiasi
Valor: R$ 9.720,62 ( nove mil, setecentos e vinte 

reais e sessenta e dois centavos)

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, nº 615, CEP: 78.960-000- Fone: (069) 
421-1337 ou 421-1369 

Ji-Paraná-RO,  19 de fevereiro de 2013.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

Assina digitalmente

nor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030 

CACOAL

Vende-se uma chácara 
a 25 km de Cacoal, com 

5,5 alq. Sendo um de re-
serva, 3 de café e 1,5 com 
uma casa, represa e um 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. 
Valor R$ 135.000,00 – 
Pagamento em dinheiro 
a vista. Interessados tratar 
pelo cel. 041-69-8114-
4243 


