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6 
CLASSIFICADOS
Rondônia, segunda e terça-feira, 27 e 28 de outubro 2014 - Correio Popular Voltando-se para Deus, Ele será sempre um bom companheiro.

ANUNCIE AQUI!

WWW.CORREIOPOPULAR.COM.BR

COMUNICADO
“O Laboratório Teuto Brasileiro S/A informa a 

seus clientes que está procedendo o recolhimento 
voluntário do lote 6909006 do produto atorvas-
tatina cálcica 10mg comprimidos revestidos, 
fabricado em 10/2013 e válido até 10/2015. A 
razão da retirada do produto do mercado se deve 
ao acondicionamento de parte do lote com em-
balagens da concentração de 20mg, o que pode 
causar alterações não previstas na posologia 
prescrita ao paciente. O recolhimento se estende, 
portanto, às unidades do lote 6909006 nas quais 
forem visualizadas a concentração de 10mg ou de 
20mg. O Laboratório Teuto se coloca à disposição 
de seus consumidores e distribuidores para escla-
recimento de eventuais dúvidas, através dos seus 
canais de atendimento via web (ww.teuto.com.
br) e via Serviço de Atendimento ao Consumidor 
(0800 62 1800).”

COMUNICADO
“O Laboratório Teuto Brasileiro S/A informa 

a seus clientes que está procedendo o recolhi-
mento voluntário do lote 8910019 do produto 
nistatina 25.000UI/g creme vaginal 60g, fabri-
cado em 02/2014 e válido até 02/2016. A razão 
da retirada do produto do mercado se deve à 
possível presença de bisnaga do lote 3390206 
de neomicina + bacitracina 5mg + 250UI/g na 
embalagem do produto, o que pode levar ao 
uso indevido do medicamento. O Laboratório 
Teuto se coloca à disposição de seus consu-
midores e distribuidores para esclarecimento 
de eventuais dúvidas, através dos seus canais 
de atendimento via web (ww.teuto.com.br) e 
via Serviço de Atendimento ao Consumidor 
(0800 62 1800).”

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
GERALDO DOMINGUES DE OLIVEIRA, 

portador do RG 302.590 SSP/MG, inscrito no 
CPF do MF sob o número 625.401.902-78, com 
endereço à Linha 118, Lote 36, Gleba 47, Dist. 
Novo Riachuelo, no Município de Presidente Mé-
dici, comunica que perdeu uma nota de produtor 
rural com o 65 do carnê Insc. Estadual Nº 642291, 
de acordo com o BOP 578N2014 . 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS
N. 235/CPL/PMJP/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 13588/14/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por in-
termédio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que fará na forma do disposto na Lei Federal n. 
10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal 
n. 1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal 
n. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações 
posteriores, e da Lei Complementar n. 123/06, 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, para REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de material de 
consumo (baterias automotivas), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. Valor Estimado: 
51.863,10 (cinquenta e um mil, oitocentos e 
sessenta e três reais e dez centavos), tudo con-
forme disposto no Edital. Data de Abertura: 13 
de novembro de 2014, às 10:00 horas, (Horário 
de Brasília-DF). Local: Sala da CPL, no edifí-
cio sede da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, 
Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de Abril, n. 
1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de Ji-Paraná/
RO. Através do Sistema Comprasnet (www.
comprasnet.gov.br), poderá ser lida e retirada 
cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de outubro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 
N. 236/CPL/PMJP/RO/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 11684/14/SEMAS

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por 
intermédio da Comissão Permanente de Lici-
tação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na 
Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, da 
Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, 
da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1.993 
e alterações posteriores, e da Lei Complemen-
tar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é 
a aquisição de material permanente (veículo 
tipo motocicleta), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Valor Estimado: R$ 11.326,67 (onze mil, trezen-
tos e vinte e seis reais e sessenta e sete centa-
vos), tudo conforme disposto no Edital. Data de 
Abertura: 13 de novembro de 2014, às 12:00 
horas, (Horário de Brasília-DF). Local: Sala 
da CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal 
de Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 
de Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de 
Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de outubro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

N. 237/CPL/SEMUSA/PMJP/RO/14
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

N. 12495/14/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por 
intermédio da Comissão Permanente de Lici-
tação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na 
Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, da 
Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, 
da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1.993 
e alterações posteriores, e da Lei Complemen-
tar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a 
aquisição de material permanente (veículos), 
para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Valor Estimado: R$ 
110.533,34 (cento e dez mil, quinhentos e 
trinta e três reais e trinta e quatro centavos), 
tudo conforme disposto no Edital. Data de Aber-
tura: 13 de novembro de 2014, às 17:00 horas, 
(Horário de Brasília-DF). Local: Sala da CPL, 
no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ji-
-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de 
Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de 
Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de outubro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

N. 238/CPL/SEMUSA/PMJP/RO/14
PROCESSO ADMINISTRATIVO

 N. 13738/14/SEMUSA

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por 
intermédio da Comissão Permanente de Lici-
tação, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará na forma do disposto na 
Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, da 
Lei Municipal n. 1401 de 14 de Julho de 2005, 
da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1.993 
e alterações posteriores, e da Lei Complemen-
tar n. 123/06, LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto 
é a aquisição de material de consumo para 
campanha itinerante de patologias epidemio-
lógicas nas escolas, para atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor Estimado: R$ 31.918,35 (trinta e um mil, 
novecentos e dezoito reais e trinta e cinco cen-
tavos), tudo conforme disposto no Edital. Data 
de Abertura: 17 de novembro de 2014, às 10:00 
horas, (Horário de Brasília-DF). Local: Sala da 
CPL, no edifício sede da Prefeitura Municipal de 
Ji-Paraná, Palácio Urupá, localizado à Av. 02 de 
Abril, n. 1701, Bairro Urupá, nesta Cidade de 
Ji-Paraná/RO. Através do Sistema Comprasnet 
(www.comprasnet.gov.br), poderá ser lida e 
retirada cópia completa do Edital.

Ji-Paraná, 24 de outubro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

TERMO DE INDICIAÇÃO

A Comissão Permanente de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar – CPPAD, presidida pelo 
servidor, Armando Reigota Ferreira Filho, nomeado 
através do Decreto Municipal n. 0524/GAB/PM/
JP/2013, INDICIA o servidorGilmar de Medeiros 
Cruz, pelas imputações capituladas nos Arts. 153, 
X; c/c Art. 168, II, da Lei 1405/2005, conforme 
fatos e provas indicados nos autos do Processo 
Administrativo n.º 1-12617/2014.

Tipificação legal: 
Art. 153 - São deveres do servidor: 
X - ser assíduo e pontual ao serviço;
Art. 168. A demissão será aplicada nos seguintes 

casos:
II – abandono de cargo ou emprego;
Diante dos fatos e fundamentos acima descritos e 

por força do Decreto n. 3577/GAB/PM/JP/2014, 
encontrando-se os autos em condições de vistas ao 
indiciado, esta Comissão Processante decide por sua 
CITAÇÃOpara conhecimento e apresentação de 
defesa escrita no prazo legal, ou seja, por deixar 
de comparecer ao trabalho a partir do dia 01 de 
abril de 2006 até a presenta data, sem justificativa, 
caracterizando abandono de cargo público, podendo 
arrolar testemunhas, juntar documentos e requerer a 
produção de provas que entender pertinente.

Ji-Paraná-RO, 29 de setembro de 2014. 

Armando Reigota Ferreira Filho
Presidente

CITAÇÃO
ORIGEM: Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar – CPPAD
SERVIDOR: Gilmar de Medeiros Cruz

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Desconhecido.

Conforme Termo de Indiciação fica o servidor 
Gilmar de Medeiros Cruz, professor, Matrícula 
nº. 11770-1, CITADO da instauração do Processo 
Administrativo Disciplinar n. 1-12617/2014, por 
abandono de cargo público conforme artigo 172 
da lei 1405/2005.Fica ainda o servidor citado para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir do dia seguinte da última publicação,conforme 
art. 199, parágrafo único, da Lei nº. 1405/05, apre-
sentar DEFESAESCRITA dirigida à Comissão 
Processante, instalada no prédio da Procuradoria 
Geral do Município – PGM, localizada na Avenida 
Transcontinental, nº. 2351, esquina com a Rua 
Menezes Filho, 1º andar, Bairro 02 de Abril, nesta 
cidade e comarca de Ji-Paraná/RO. É facultado ao 
servidor ora citado, ou ao seu advogado legalmente 
constituído, apresentar defesa escrita ou requerer 
o que entenda de direito para sua defesa, arrolar e 
reinquirir as testemunhas, produzir provas, contra-
provas e acompanhar o processo na repartição, em 
todo o seu desenvolvimento. Os autos supracitados 
estão disponíveis para vistas do indiciado de segunda 
a sexta-feira das 08 as 12 horas.

Ji-Paraná-RO, 29 de setembrode 2014.

Armando Reigota Ferreira Filho
Presidente

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: DAMIÃO RODRIGUES DA 
SILVA, portador da CI RG n° 375.854 SSP/RO, 
inscrito no CPF sob n° 389.371.072-87, atualmente 
em lugar incerto.

Processo: 0001631-87.2014.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Duplicata
Exequente: Distribuidora de Autopeças Rondo-

bras Ltda
Advogado: Edson Cesar Calixto Junior OAB 

RO 3897
Executado: Damião Rodrigues da Silva
Valor da Ação: R$ 822,97

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 impor-
tância cobrada do valor da ação, ou seja. R$ 822,97 
(oitocentos e vinte e dois reis e novecentas e sete 
centavos), mais atualização, em espécie (art.652. 
CPC). Alterado pela Lei 11.382/06). Ficando 
ADVERTIDA. 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 DEVE-
DOR, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA 
(ART. 736.CPC).

RESUMO DA INICIAL: O(a) executado(a) 
contratou créditos representados pela duplicatas n° 
13398111/2, no valor original de R$ 319,99 (tre-
zentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). 
133981111. no valor original de R$ 319,98 (trezentos 
e dezenove reais e noventa e oito centavos). Cujo o 
valor atualizado em 14/1/2014 montava R$ 822.97 
(oitocentos e vinte e dois reais e noventa e sete 
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 Desembarga-
dor Hugo Auller – Av. Ji-Paraná, 615. CEP 76.900-
261 – Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1369 – Ramal 
216 – site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 10 de outubro de 2014

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)


