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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: A G DE HOLANDA & CIA 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado. 
Inscrita no CNPJ sob nº 03.171.197/0001-10, 
atualmente em lugar incerto.

Processo: 0005486-45.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Cooperativa de Crédito dos Em-

presários Ji-Paraná – SICOOB EMPRECRED
Advogado: Renata Alice Pessoa Ribeiro de 

Castro Stutz OAB RO 1.112
Requerido: A G de Holanda & Cia Ltda Me
Valor da Ação: R$ 2.535,86

FINALIDADE: Contestar, no prazo mencio-
nado a seguir, a AÇÃO MONITÓRIA acima 
identificada.

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos pela parte requerida, como verdadeiros os 
fatos articulados pela parte requerente.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) 
dias, contados da dilação do prazo Edital.

OBJETIVO DO PEDIDO: Citação do reque-
rido A G DE HOLANDA & CIA LTDA ME, 
via Edital, sob pena de revelia e confissão, com 
consequente procedência da ação.

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo 
Auller, Av. Ji-Paraná, nº 615, CEP: 76.900-2631 
– Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399..

Ji-Paraná-RO, 5 de dezembro de 2013.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE LICITAÇÃO E COMPRAS

CHAMANENTO PÚBLICO PARA 
CADASTRO/RENOVAÇÃO

 DE FORNECEDORES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓ-
POLIS DO ESTADO DE RONDÔNIA, TORNA 
PÚBLICO aos interessados, que de acordo com 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, que esta recebendo requerimento de 
Cadastros e Atualização de dados já cadastrados. 
Poderá se inscrever qualquer Pessoa Física ou 
Jurídica, atendidas as exigências legais, que tenha 
interesse de fornecer produtos e/ou serviços como 
fornecedor da Administração Pública Municipal, 
no horário das 07:00 às 13:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal, na sala de licitação, cito na 
Av. Afonso Pena, 2280, Centro, Teixeirópolis/RO. 
Os interessados poderão obter maiores informa-
ções junto a Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, através do telefone (xx 69-3465-1112), 
ou pelo e-mail: cplteixeiropolis@hotmail.com.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CA-
DASTRAMENTO

I. PARA PESSOA JURÍDICA.
1. Cédula de identidade dos sócios;
2. CPF/MF dos sócios;
3. Conforme o caso, os seguintes documentos 

de Constituição:
a) Registro na Junta Comercial, em caso de 

empresa individual, com demonstração atualizada 
dos objetivos sociais;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor e todas as alterações, devidamente regis-
trado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de so-
ciedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento no Pais, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;

e) Em caso de Cooperativa deverão ser apresen-
tados os seguintes documentos: 1) ata fundação; 2) 
estatuto (com a ata de assembléia que a aprovou); 
regimento interno (com a ata de assembléia que 
a aprovou); 4) regimento dos fundos instituídos 
pelos cooperadores (com a ata de assembléia 
que a aprovou); 5) editais de convocação das três 
últimas assembléias gerais extraordinárias (para 
comprovação da representatividade dos dirigentes 
e conselheiros da cooperativa; 6) registro da pre-
sença dos cooperados em assembléias gerais; 7) 
ata da sessão em que os cooperados autorizaram 
a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 8) 
relação dos cooperadores que executarão o objeto, 
discriminando e comprovando  a data de ingresso 
de cada qual na cooperativa;

f) Certificado da condição de Micro Empreen-
dedor Individual.

4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ);

5. Prova de inscrição no cadastro de contribuin-
tes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade;

6. Certidões negativas (ou positivas com efeito 
de negativa), expedida pela Receita Federal, pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pela 
Fazenda Pública Estadual e pela Fazenda Pública 
Municipal do domiciliou sede de licitante e do 
Município de Teixeirópolis/RO;

7. Prova de regularidade relativa ao FGTS e 
INSS, demonstrando situação regular no cum-
primento dos encargos sociais instituídos por lei;

8. Certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

9. Certidão Simplificada da Junta Comercial 
(exceto: Associação, Fundação ou ONG);

10. Balanço Patrimonial e demonstrações con-
tábeis do último exercício social (ou balanço de 
abertura das licitantes que iniciaram suas ativida-
des neste ano), já exigíveis e apresentado na forma 
da lei, devidamente autenticado na Junta comer-
cial, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, assinado pelo contabilista regulamente 
habilitado e pelo representante da empresa legal-
mente constituído, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanço provisório.

10.1. Atende-se por “na forma da Lei” o seguinte:
a) Quando S.A: balanço patrimonial devida-

mente publicado no diário Oficial ou de grande 
circulação;

b) Quando outra forma societária: balanço 
patrimonial devidamente autenticado na Junta Co-
mercial. Observamos que os balanços poderão ser 
remetidos ao conselho Regional da Contabilidade 
para verificação de sua regularidade.

11. Declaração do artigo 7°, inciso XXXIII da 
Constituição Federal. 

12. Procuração reconhecida em cartório e copia 
da Cédula de Identidade e CPF do Procurador 
(se houver);

13. Requerimento de inscrição no cadastro de 
fornecedores da Prefeitura Municipal de Teixei-
rópolis/RO, conforme modelo ANEXO I, com 
indicação dos 05 (cinco) principais ramos de 
atividades da empresa.

II. PARA PESSOA FÍSICA:
1. Cédula de Identidade;
2. CPF/MF;
3. Inscrição no INSS;
4. Comprovação Profissional;
5. Comprovante de residência;
6 Certidões negativas (ou positivas com 

efeito de negativa), expedida pela Receita Federal, 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pela 
Fazenda Pública Estadual e pela Fazenda Pública 
Municipal do domiciliou sede de licitante e do 
Município de Teixeirópolis/RO.

Observação:
1. A inscrição no cadastro não assegura a 

habilitação nas licitações da Prefeitura Muni-
cipal. Os documentos apresentados deverão ser 
renovados sempre que perderem a validade. 
Qualquer informação adicional será prestada 
pela CPL, no mesmo endereço, horário e tele-
fone indicado acima;

2. As cópias dos documentos deverão ser au-
tenticadas ou serem apresentadas juntas com os 
originais;

3. A relação de documentos é a exigida para o 
pedido de inscrição e renovação do Certificado d0e 
Registro Cadastral - CRC. O CRC só poderá ser 
retirado pelo credenciado ou por qualquer funcio-
nário da empresa mediante procuração;

4. O cadastro deverá ser requerido até o 3º dia 
útil antes da licitação, nos termos do artigo 22, § 
2º c/c o artigo 110 da lei 8.666/93.

Teixeirópolis-RO, 16 de Janeiro de 2014.

Lucio Nobre dos Santos
Presidente da CPL

Decreto nº 004 de 09/01/2014

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A empresa LIMA MARQUES CORREIA 
& CIA LTDA ME (Amigão Motos), locali-
zada a Avenida Castelo Branco nº 789 Bairro  
Jardim Presidencial III, inscrita sob CNPJ: nº 
15.070.474/0001-87, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ji-Paraná, em 15/01/2014., a Licença 
Municipal de Localização, para  a atividade de 
Comércio a Varejo de peça e acessórios para 
motocicletas e motonetas.

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO

A empresa LIMA MARQUES CORREIA 
& CIA LTDA ME (Amigão Motos), locali-
zada a Avenida Castelo Branco nº 789 Bairro 
Jardim Presidencial III, inscrita sob CNPJ: nº 
15.070.474/0001-87, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ji-Paraná, em 15/01/2014., a Licença 
Municipal de Instalação para  a atividade de 
Comércio a Varejo de peça e acessórios para 
motocicletas e motonetas.

PEDIDO DE LICENÇA
 MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

A empresa LIMA MARQUES CORREIA 
& CIA LTDA ME (Amigão Motos), locali-
zada a Avenida Castelo Branco nº 789 Bairro 
Jardim Presidencial III, inscrita sob CNPJ: nº 
15.070.474/0001-87, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ji-Paraná, em 15/01/2014.,a Li-
cença Municipal de Operação para  a atividade 
de Comércio a Varejo de peça e acessórios para 
motocicletas e motonetas.

Pedido de Licença Prévia

A Prefeitura Municipal de Alvorada d’ Oeste, 
com inscrição no CNPJ n° 15.845.340/0001-90, 
situada a Av. Marechal Deodoro, n° 4695 na ci-
dade de Alvorada d’ Oeste-RO, torna público que 
requereu junto a SEDAM, a Licença Prévia para 
a Implantação De Pista De Caminhada Com 
Iluminação, no Município de Alvorada d’ Oeste.

Alvorada d’ Oeste, 17 de Janeiro de 2014.
 

Raniery Luiz Fabris
Prefeito Municipal 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná
2ª Vara Civel
Forum Des. Hugo Auller, Av. Ji-Paraná, 615, 

Urupá, Ji-Paraná-RO, 78961070 – Fax: (69) 
3421-1369-

Fone: (69) 3421-5128 – Romal: 222 – E mail 
jip2civel@tjro.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

INTIMAÇÃO DE: OSMAR MONTANHE-
RI, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 
identificada, para no prazo de cinco (5) dias, 
querendo, opor Embargos á Adjudicação do 
bem a seguir transcrito: Um balcão em madeira 
cerejeira maciça, medindo 1.60m, com três portas 
e quatro gavetas, entalhados; Uma pia Decoralite, 
modelo mármore, medindo 1,60m; um colchão 
portal D-60, 137x24, Rio Xingu, cor bebê.

Processo : 0008373-36.2011.8.22.0005
Classe: Execução de título extrajudicial
Exequente: Comércio de Móveis Ji-Paraná 

Ltda – Móveis Amazônia
Advogado: Darlene de Almeida Ferreira OAB/

RO 1338
Executado: Osmar Montanheri
Valor de causa: R$ 1.752,96

Ji-Paraná 12 de novembro de 2013

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná

5ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE MEGCRED LTDA ME, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 10.141.384/001-16, na pessoa do Represen-
tante, e MAURÍCIO SEIXAS, brasileiro inscrito 
no CPF  sob nº 283.595.182-20, atualmente em 
lugar incerto.

Processo: 0006160-23.2012.8.22.005
Classe: Execução de título extrajudicial
Exequente: Cooperativa de Crédito dos Empre-

sários de Ji-Paraná
Advogado: Renata Alice Pessoa Ribeiro de 

Stutz OAB RO 1112
Executado: Maurício Seixas e outros
Valor da Ação: R$ 2.093,99

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 im-
portância cobrada do valor da ação, ou seja, R$ 
2.093,99 (dois mil e noventa e três reais e noventa 
e nove centavos), em espécie (art 652, CPC), 
alterado pela Lei 11.382/06). Ficando ADVER-
TIDA, que não efetuando o pagamento no prazo 
assinado acima, ser-lhe-ão PENHORADOS E/
OU ARRESTADOS tantos bens quantos bastem 
para garantia da divida, CIENTE AINDA que 
poderá OPOR-SE, querendo, EMBARGOS DO 
DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DE 
PENHORA (ART.736, CPC).

RESUMO DA INICIAL: O(s) executado(s) 
contrataram créditos representados pelo cheque 
nº 000036, agência 457-0, Banco Bradesco S.A., 
no valor original de R$ 2.000,00 cuja valor atuali-
zado importa em R$ 2.093,99 (dois mil e noventa 
e três reais e noventa e nove 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: Fórum Desem-
bargador Hugo Auller – Av. Ji-Paraná, 615, CEP: 
76.900-261 – Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-
1369 – Ramal 216 – site: ww.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 27 de dezembro de 2013.

Simone de Melo
Juíza de Direito

(assinado digitalmente)


