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CLASSIFICADOS

A vida não foi feita para o homem perder.

Rondônia, quinta-feira, 19 de maio de 2016 - Correio Popular

PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL
DE LOCALIZAÇÃO (LML)
O Sr. KLEBER RODRIGUES PEREIRA,
residente e domiciliado a Rua Fernandão,
1140, Bairro Dom Bosco, inscrito no CPF: nº
220.489.102-97, torna público que requereu à
SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 18/05/2016, a Licença
Municipal de Localização, para a atividade
de piscicultura, da propriedade localizada na
Linha 98, Lote 56, Gleba 41, Zona Rural, Setor
Riachuelo.
PEDIDO DE LICENÇA MUNICIPAL
DE INSTALAÇÃO (LMI)
O Sr. KLEBER RODRIGUES PEREIRA,
residente e domiciliado a Rua Fernandão,
1140, Bairro Dom Bosco, inscrito no CPF: nº
220.489.102-97, torna público que requereu à
SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 18/05/2016, a Licença
Municipal de Instalação, para a atividade de piscicultura, da propriedade localizada na Linha 98,
Lote 56, Gleba 41, Zona Rural, Setor Riachuelo.
PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
O Sr. KLEBER RODRIGUES PEREIRA,
residente e domiciliado a Rua Fernandão, 1140,
Bairro Dom Bosco, Ji-|Paraná-RO, inscrito no
CPF: nº 220.489.102-97, torna público que
requereu ao NUCOF/SEDAM em 18/05/2016,
o Pedido de OUTORGA DE USO ÁGUA,
para a atividade de piscicultura, da propriedade
localizada na Linha 98, Lote 56, Gleba 41, Zona
Rural, Setor Riachuelo.
Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná-1ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av.
Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261
– Fax: (69)3421-1337 – Fone: (69)3421-5128
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 dias
Processo: 0010900-53.2014.822.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Nota Promissória.
Requerente: Coimbra Importação e Exportação Ltda
Advogado: Christian Fernandes Rabelo OAB
333 – B
Requerido: Maicon Webber Mendes
Valor da ação: R$ 1.537,77 (16/06/2014)
CITAÇÃO DE: MAICON WEBBER MENDES, inscrito no CPF sob n. 013.505.682-95,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
A Doutora Sandra Martins Lopes, MMª.
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na forma da
Lei, etc…
FINALIDADE: CITAÇÃO do executado
(acima qualificado), para PAGAR no prazo de
03 (três) dias, contados da dilação do prazo do
Edital a dívida acima identificada, com juros,
correção e encargos legais, sob pena de serem
penhorados tantos bens quantos bastarem para
cumprimento integral da obrigação, ficando
ciente de que o pagamento integral da dívida
no prazo acima mencionado, a verba honorária,
será reduzida pela metade e INTIMAÇÃO de
que, independentemente de penhora, depósito,
ou caução, poderá opor-se à execução por meio
de embargos, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da dilação do prazo do
edital através de advogado.
NATUREZA DO PEDIDO: O requerido realizou compra de um aparelho celular LG branco
no valor de R$ 1.867,32, divididos em cinco
parcelas iguais de R$ 373,46, tendo assinado
nota promissória no valor integral do débito,
porém, pagou apenas a primeira, não quitando as
demais. Ao realizar tal compra o requerido assinou Contrato de Compra e Venda com Reserva
de Domínio, onde pactuou na Cláusula Terceira
o vencimento antecipado das parcelas no caso de
inadimplência. Assim, restaram inadimplentes
as parcelas com vencimento em 28/04/2014,
28/05/2014,27/06/2014 e 27/07/2014, totalizando o valor atualizado de R$ 1.537,77. Vencido
o título de crédito, o requerente não conseguiu
receber amigavelmente seu crédito.
Ji-Paraná – RO, 29 de fevereiro de 2016.
Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório
Autorizada – Portaria 003/2009/
GAB/1ªVCRPC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
Aviso de Licitação Revogada
Pregão Eletrônico Nº. 080/CPL/2016
Edital Nº. 095/CPL/2016
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO,
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto
Municipal nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015,
torna público, nos termos da Lei 10.520/02 e
da Lei de 8.666/93, para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que a Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 080/CPL/2016,
objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
VISANDO A FUTURAS AQUISIÇÕES DE
MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL
PERMANENTE E CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO,
ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA GRAVAÇÃO
E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM. Para
atender a Secretaria Municipal de Licitações
e Compras - SEMLIC. Foi REVOGADA, por
motivo de conveniência e oportunidade da administração, nos termos legais. Maiores informações encontrar-se a disposição dos interessados
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal
de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena,
n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira,
exceto feriados, em horário de expediente das
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone
(69) 3465 1112.
Teixeirópolis/RO, 17 de maio de 2016.
Lucio Nobre dos Santos
Pregoeiro
Decreto nº 168/GAB/2015 de 21/10/2015
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (TRINTA DIAS)
CITAÇÃO DE: ELIZETE RODRIGUES
DA SILVA SANTOS, inscrita no CPF sob n°
817.808.182-20, atualmente em local incerto e
não sabido.
FINALIDADE: CITAR a parte acima qualificada para tomar ciência da ação, bem como
intimá-la para pagar no prazo de 15 (quinze) dias
a importância de R$ 6.316,13 (seis mil, trezentos
e dezesseis reais e treze centavos) atualizada
até agosto de 2015. Fica advertido de que poderá
no mesmo prazo opor embargos. Cientifique-se
ainda de que cumprindo a determinação, ou seja,
efetuando o devido pagamento, ficara isenta do
pagamento de custas e honorários advocatícios.
Fica a requerido, desde logo, cientificada de que
não havendo cumprimento do mandado e nem
oferecimento de embargos, neste prazo, devera
ela efetuar o pagamento da quantia acima indicada
devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze)
dias subsequentes, sob pena do pagamento de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito, bem como nos honorários advocatícios
sob o mesmo percentual.
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.
RESUMO DA INICIAL: A exequente alega
que é credora da executada da importância certa
e exigível de R$ 3.066,50 (três mil e sessenta reais
e cinquenta centavos), representada pelos pedidos
de compra n°s 00584, 000659, 00778, 00791 e
00864, bem como a importância de R$ 3.249,63
(três mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), representada pelos cheques
n°s 900109, 900110, 900105, 900108 e 900107
nos autos, que somadas e atualizadas até agosto
de 2015 importam no valor de R$ 6.316,13 (seis
mil, trezentos e dezesseis reais e treze centavos),
restando frustradas as tentativas amigáveis para
adimplemento do débito. Razão pela qual ingressou com a presente ação.
PRAZO: O prazo para oferecer embargos será
15 (quinze) dias, contados a partir do decurso do
prazo de publicação do edital.
Vara: 4o Vara Cível
Processo: 0008994-91.2015.8.22.0005
Classe: Monitoria
Parte Autora: Maria Cristina Thomas
Parte Ré :Elizete Rodrigues da Silva Santos
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo
Auller, Av. Ji-Paraná, n. 615, CEP: 78.900-261
- Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1369, e-mail
iip4civel@tiro.ius.br.
Ji-Paraná/RO, 15 de abril de 2016.
LUZIA LOPES CASTELAN
Diretora de Cartório

SOLICITAÇÃO PARA
OBTENÇÃO DE OUTORGA
Pedido de, ARNALDO GOMES FERREIRA, Localização LINHA 45, KM-2,5, LT 02-C,
GLEBA 01, SETOR PARECIS, ALTA FLORESTA D’OESTE – RO, CPF: 315.864.652-87,
torna público que requereu junto a SEDAM em
18/05/2016, a SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA, com a finalidade de uso
da água para Piscicultura.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Srº ADELSON COELHO GOTARDI CPF
Nº 289.562.302-34, TORNA PÚBLICO QUE
REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, A
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE PISCICULTURA, LOCALIZADA NA : BR
369, KM 23, LOTE 74, 74-D, GLEBA PYRINEOS
, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE VALE DO ANARI

Aviso de Licitação
Concorrência Pública n.º 001/CPL/2016
Edital nº 103/CPL/2016
1.
PREÂMBULO:
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO,
através da Comissão Permanente de Licitação,
torna público, para o conhecimento de interessados, que se encontra instaurada a licitação, em
atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, através do processo
Administrativo nº GI-360/2016, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo
de Menor Preço Global, conforme o Edital de
Licitação N.º 103/CPL/2016 e regido pela Lei
Federal 8.666/93, e suas alterações, com sessão
de abertura marcada para o dia 24 de Junho de
2016, às 08h00min horas, na sala de Licitação
na sede desta Prefeitura, cito Av. Afonso Pena,
n.º 2280, em Teixeirópolis/RO, telefone (69)
3465-1112, tendo por finalidade a qualificação
das empresas e a seleção de propostas.
2.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ANTENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, no Município de
Teixeirópolis - RO, provenientes do Convênio
Nº 815883/2014/MINISTÉRIO DA SAÚDE/
CAIXA, Processo 2627.1022505-49/2014. A
discriminação encontra-se em anexo.
3. DA FONTE DE RECURSOS:
OS recursos serão tirados na Funcional Programática 10.30200014.1071- Elemento de
Despesas: 4.4.90.51, Ficha: 236 – Recursos
Provenientes do Convênio Nº 815883/2014
Construção do Hospital/Obras e Instalação.
4. DO EDITAL E SUA AQUISIÇÃO:
O Edital, bem como o Projeto Básico e os demais elementos técnicos pertinentes encontram-se disponíveis, para conhecimento dos interessados, na sala da CPL, de segunda a sexta-feira,
das 07h00min às 13h00min, exceto feriado, onde
poderá ser adquirida mediante o recolhimento
em DAM - Documento de Arrecadação Municipal, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/,
para maiores informações através do telefone
(69) 3465-1112.
Teixeirópolis/RO, 17 de maio de 2016.
Lúcio Nobre dos Santos
Presidente da CPL
Decreto nº 051/GAB/2016 de 20/04/2016

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ
AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.70/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016
A Prefeitura Municipal de Vale do Anari – RO,
através do Pregoeiro, nomeado pelo portaria nº
1445/GP/2016, torna público aos interessados
e a quem possa interessar que será realizada
a Licitação na modalidade de Pregão, tipo
Menor Preço Global, nos termos da Lei nº
10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores
e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar
147/2014 Decreto Municipal nº: 1604/2006,
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO) PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.,
valor estimado R$ 109.255,34(cento e nove
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e
quatro centavos), conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este
Edital, conforme Processo Administrativo sob
o nº. 274/2016. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços
e documentos de habilitação e início da sessão
pública: a partir das 08:30 horas do dia 01 de
junho de 2016. Informações Complementares:
O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala da CPL – Comissão Permanente
de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale
do Anari - RO, sito à Av. Capitão Silvio de Farias nº 4571, Centro, de Segunda à Sexta Feira,
exceto feriados, em horário de expediente das
07h30min às 13h30min, encaminhamentos de
pedidos da cópia de Edital através do endereço
eletrônico cpl@valedoanari.ro.gov.br e edital
disponível no site www.valedoanari.ro.gov.br na
aba licitações, para maiores informações através
do telefone (69) 3525-1018 ou (69) 3525-1058.
Vale do Anari/RO, 18 de maio de 2016
_______________________________
Sergio Henrique Santuzzi Zuccolotto
Pregoeiro

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ
AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.77/2016

A Prefeitura Municipal de São Francisco do
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av.
Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão
Presencial, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar na forma do
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, tendo como objeto a: Contratação de empresa para prestação de serviços de
confecção de prótese dentaria Solicitado pela
SEMUSA.

A Prefeitura Municipal de São Francisco do
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av.
Guaporé Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade Alta, através da Equipe do Pregão
Presencial, torna público, para o conhecimento
dos interessados, que fará realizar na forma do
disposto da Lei 10.520/2002, e subsidiariamente
com a Lei 8.666/93, licitação na modalidade de
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, tendo como objeto a: Serviço de
Organização e execução das festividades do
dia do Evangélico, Solicitado pela Secretaria
Municipal de Cultura Esporte e Laser.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo
Nº.144/2016
b) FONTE DE RECURSOS: tesouro
c) ABERTURA: 03/06/2016
AS 12:00
HORAS .
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de
Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal,
sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a Av.
Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 36212489.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no
endereço supracitado em dias úteis, das 7:00
às 13:00.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº.736/2016
b) FONTE DE RECURSOS: tesouro
c) ABERTURA: 03/06/2016 AS 10:00
HORAS .
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente
de Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com
a Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69)
3621-2489.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, na
Sala da Comissão Permanente de Licitação, no
endereço supracitado em dias úteis, das 7:00
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO,
18 de Junho de 2016.
______________________
Evandro Bucioli
Pregoeiro Oficial
Port.1814/2013

São Francisco do Guaporé-RO,
18 de maio de 2016.
______________________
Evandro Bucioli
Pregoeiro Oficial
Port.1814/2013

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Torne-se capaz de elogiar os outros em sua ausência.
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE

Elementos de
Despesas
44.90.52-08

Fonte de Recurso

Ficha

AIH’S

499

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e
Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a
Av. Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através
do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo
e seus anexos.
Alvorada D’Oeste – RO 18 de maio de 2016.
VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 022/CPL/2016
PROCESSO Nº 500/GABINETE/2016
REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO, por seu
Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 059/2015, torna público que
realizará licitação na Modalidade de PREGÃO ELETRONICO,
tipo Menor Preço, que será julgado pelo menor preço unitário
do item, nos termos da lei nº 10520/02 decreto federal 5.450/05,
decreto federal 7.892/13, decreto estadual 18.340/13, decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93,
para atender as Secretaria Municipais. DO OBJETO: A presente
licitação tem por objeto a contratação de empresa, através do
Sistema de Registro de Preços, para futuro e eventual fornecimento de Combustível (gasolina Comum, óleo diesel comum,
óleo diesel S-10), para abastecimento dos veículos e máquinas
pertencentes às secretarias municipais: GABINETE, SEMED,
SEMDUR, SEMAGRI, SEMFAZ, SEMOSP, SEMCA E FMAS,
valor estimado R$ 1.097.165,00 (hum milhão, noventa e sete mil,
cento e sessenta e cinco reais), por um período de 12 (doze) meses,
conforme especificações e condições complementares descritas
nos Anexos deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 03/06/16 às 11:55 hs.
Abertura das propostas:
03/06/16 às 12:00 hs.
Inicio do pregão:
03/06/16 às 12:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 500/GABINETE/2016.
d) Da Fonte de Recursos:
Programação
04.122.0002.2003
12.361.0007.2021
12.361.0007.2025
12.361.0007.2026
12.361.0007.2030
12.361.0007.2020
15.451.0017.2065
20.601.0010.2044
04.123.0006.2016
26.782.0018.2069
14.421.0016.2061
08.244.0014.2054

Categ. Econômica
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01
33.90.30-01

F. de Recursos
GABINETE
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMDUR
SEMAGRI
SEMFAZ
SEMOSP
SEMCA
FMAS

Ficha
24
190
220
223
238
249
316
337
154
289
129
414

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e
Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av.
Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.
Alvorada D’Oeste – RO 18 de maio de 2016.
Valdir Silvério
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias

O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do Oeste/RO, por seu
Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 059/2015, torna público que
realizará licitação na Modalidade de PREGÃO ELETRONICO,
tipo Menor Preço, que será julgado pelo menor preço unitário
do item, nos termos da lei nº 10520/02 decreto federal 5.450/05,
decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei
nº 8.666/93, para atender ao Fundo Municipal de Saúde. DO
OBJETO: Aquisição de material permanente (médico-hospitalar), para atender as necessidades da unidade mista de saúde,
conforme proposta nº 13008.260000/1140-02, valor estimado:
R$ 43.605,00 (quarenta e três mil e seiscentos e cinco reais),
conforme especificações e condições complementares descritas
nos Anexos deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 03/06/16 às 08:55 hs.
Abertura das propostas:
03/06/16 às 09:00 hs.
Inicio do pregão:
03/06/16 às 09:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 125/
FMS/2016.
d) Da Fonte de Recursos:

DE: JOSIMAR STRELOW OLIVEIRA, Brasileiro, inscrito
no CEP 598.752.162-91 e da RG 659973, filho(a) de José Francisco de Oliveira e Luzia Strelow de Oliveira, estando em lugar
incerto e não sabido.
FINALIDADE: Intimação do executado JOSIMAR STRELOW
DE OLIVEIRA, acima qualificado, para tomar conhecimento do
Bloqueio da Penhora Online, na importância de R$ 6.893,52 (seis
mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos),
transferido via ID: 072016000003172967 / Caixa Econômica
Federal, à disposição deste Juízo; e querendo, Opor Embargos,
no prazo de 15 dias, referente os autos abaixo mencionado.
Processo: 0005898-42.2013-822.0004
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Processo de Execução (Cível)
Parte Autora: Ourocredi – Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão da Região Central de Rondônia
Advogado: Karima Faccioli Caram OAB 3460

Prezado Senhores:
Convocamos V.Sas. para participarem da Assembleia Geral Extraordinário da Fundação SMS de Educação, Cultura,
Musica e Esporte – Fundação SMS, inscrita no CNPJ nº
24.726.409/0001-58, a realizar-se no próximo dia 22 de Maio
de 2016 (Domingo), na Sede da Fundação, situado Á Avenida
Transcontinental nº 808 Sala 08 esq. c/ Rua 06 de maio, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná – RO, às 15:00 horas em primeira
convocação, contando com a presença de pelo menos metade
dos votos totais, ou às 15:30 horas em segunda convocação,
conforme termos do artigo doze do Estatuto Social, no mesmo
dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarem
sobre as seguintes ORDENS DO DIA:
A. Mudança de endereço da Sede;
B. Mudança do Nome Fantasia;
C. Outros Assuntos.

Ouro Preto do Oeste, 02 de Maio de 2016.
Belª Jozilda da Silva Bezerra
Diretora Judicial
Assina por determinação do Juiz

Cordialmente,

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – Rua Café
Filho, 127, Bairro União, CEP: 76920-000 Fone/Fax: (69)34612050 / 3461-3813.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/CPL/2016
PROCESSO Nº 126/FMS/2016

Elementos de
Despesas
44.90.52-08

Sueli Molles e Silva
Presidente

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 021/CPL/2016
PROCESSO Nº 127/FMS/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do Oeste/RO, por
seu Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 059/2015, torna público
que realizará licitação na Modalidade de PREGÃO ELETRONICO, tipo Menor Preço, que será julgado pelo menor preço
do lote, nos termos da lei nº 10520/02 decreto federal 5.450/05,
decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei
nº 8.666/93, para atender ao Fundo Municipal de Saúde. DO
OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente,
conforme proposta nº 13008.260000/1140-05, valor estimado:
R$ 217.585,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos e oitenta e
cinco reais), conforme especificações e condições complementares
descritas nos Anexos deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 03/06/16 às 09:55 hs.
Abertura das propostas:
03/06/16 às 10:00 hs.
Inicio do pregão:
03/06/16 às 10:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 126/FMS/2016.
d) Da Fonte de Recursos:
Funcional
Programação
10.301.0009.1007
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FUNDAÇÃO SMS DE EDUCAÇÃO, CULTURA, MUSICA
E ESPORTE
CNPJ 24.726.409/0001-58

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ouro Preto do Oeste – RO
Órgão Emitente: 2ª Vara Cível

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 019/CPL/2016
PROCESSO Nº 125/FMS/2016

Funcional
Programação
10.302.0009.2038

Rondônia, quinta-feira, 19 de maio de 2016 - Correio Popular

Fonte de Recurso

Ficha

REFORMA
E AMPLIAÇÃO

437

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e
Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av.
Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.

O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do Oeste/RO, por seu
Pregoeiro nomeado pelo Decreto Nº 059/2015, torna público que
realizará licitação na Modalidade de PREGÃO ELETRONICO,
tipo Menor Preço, que será julgado pelo menor preço do lote, nos
termos da lei nº 10520/02 decreto federal 5.450/05, decreto Municipal nº 27/07, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 8.666/93, para
atender ao Fundo Municipal de Saúde. DO OBJETO: Aquisição
de equipamento e material permanente, conforme proposta nº
13008.260000/1140-06, valor estimado: R$ 90.400,00 (noventa
mil e quatrocentos reais), conforme especificações e condições
complementares descritas nos Anexos deste Edital.
b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia: 03/06/16 às 10:55 hs.
Abertura das propostas:
03/06/16 às 11:00 hs.
Inicio do pregão:
03/06/16 às 11:30 hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 127/FMS/2016.
d) Da Fonte de Recursos:
Funcional Programação
10.302.0009.2038

Elementos de
Despesas
44.90.52-08

Fonte de
Recurso
AIH’S

Ficha
499

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a sexta-feira,
no horário das 08h00min às 13h00min, na sala de Compras e
Licitação da Prefeitura Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av.
Marechal Deodoro N.4695 – Bairro: três poderes, através do telefone nº (0xx69) 3412-2647 ou pelo site www.alvoradadooeste.ro.gov.
br Onde Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.

Alvorada D’Oeste – RO 18 de maio de 2016.

Alvorada D’Oeste – RO 18 de maio de 2016.

VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO

VALDIR SILVÉRIO
PREGOEIRO
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GERAL

Vence finalmente quem não se apóia nos outros.

Rondônia, quinta-feira, 19 de maio de 2016 - Correio Popular

Estrangeiros estão vindo conhecer riquezas
Foto: Assessoria/Divulgação

Vários países já confirmaram presença
de representantes na feira
(Da Redação)
Além dos chineses,
peruanos e bolivianos, que estão com
lugar reservado na
rodada de negócios
da 5ª Rondônia Rural
Show, que será realizada em Ji-Paraná, de
25 a 28 de maio, uma
equipe da República Tcheca também já
confirmou presença e
certamente tem muito
a oferecer em termos
de tecnologia de ma-

quinários agrícolas.
O fato demonstra
em que ponto de relevância encontra-se
o estado de Rondônia com sua vocação
agropecuária, e mais
ainda a importância
do evento para a comunidade empresarial
do estado, do país e do
mundo.
Segundo o presidente da Federação
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo

(Fecomércio-RO),
Raniery Araujo Coelho, a Fecomércio
estará disponibilizando apoio receptivo e
logístico para atender
os empresários bolivianos e peruanos
durante o encontro de
negócios na Rondônia
Rural Show, como
hospedagem em hotel,
alimentação, translado, e uma tradutora de
espanhol para facilitar
a comunicação entre
eles e os empresários
rondonienses. “Tencionamos proporcionar a melhor estadia
em nosso estado para
estes empreendedores
que estarão aqui para
fazer intercâmbio comercial e conhecer
nossas potencialidades”, informou.
A rodada de negócios será coordenada
pela Fecomércio, Fiero, Sebrae e Secretaria
de Estado da Agricultura (Seagri).
O comentar sobre a

EDITAL DE INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
2º Ofício de Registro de Imóveis de Ji-Paraná/RO
Saibam todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, neste 2º Ofício de
Registro de Imóveis de Ji-Paraná-RO, por parte de ROSEMILDA BATISTA PINTO DO AMARAL,
brasileiro, enfermeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 362.794-SSP/RO, inscrita no CPF/
MF sob o nº 340.677.012-68 e seu esposo MARCOS NEI DO AMARAL, brasileiro, mecânico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 383330-SESP/RO, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.691.25291, casados sob o regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei Federal nº 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Terezina, nº 196, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO, foi requerido o
REGISTRO DA INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL de suas propriedades e
transcrito minuciosamente na escritura pública por eles outorgada perante o Tabelião do 2º Ofício de
Registro Civil e Tabelionato de Notas de Ji-Paraná/RO, Sr. Rodrigo Marcolino Bozelhe, com o seguinte teor: “ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA QUE FAZEM:
ROSEMILDA BATISTA PINTO DO AMARAL E SEU ESPOSO, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: SAIBAM todos quantos esta pública escritura virem que, aos vinte e dois dias do mês de abril
do ano de dois mil e dezesseis, (22/04/2016), nesta Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, neste Segundo Serviço Notarial, comparecerem, perante mim, Tabelião, como Outorgantes
Instituidores: ROSEMILDA BATISTA PINTO DO AMARAL, natural de Campina da Lagoa/PR,
nascida em 24/07/1971, filha de JOÃO BATISTA PINTO e DAVINA MOREIRA PINTO, enfermeira,
portadora da Cédula de Identidade nº 362.794/SSP/RO, inscrita no CPF/MF sob nº 340.677.012-68 e
seu esposo MARCOS NEI DO AMARAL, natural de Ibiajara, Rio do Pires/BA, nascido em
23/09/1970, filho de IDEVAL DOMINGUES DO AMARAL e ELZA LIMA DO AMARAL, mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 383330/SESP/RO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02705804099/DETRAN/RO, inscrito no CPF/MF sob nº 351.691.252-91, ambos brasileiros,
casados entre si sob o regime de Comunhão Parcial de Bens na Vigência da Lei 6515/77, conforme
certidão de registro de casamento civil sob termo nº8.831 do livro B-37, folha 99, lavrado no 1º CRC
desta Comarca em 20/04/1990, residentes e domiciliados na Rua Terezina, 196, bairro Nova Brasília,
Ji-Paraná-RO; Os presentes reconhecimentos como os próprios por mim, Rodrigo Marcolino Bozelhe,
Tabelião, conforme os documentos que me foram apresentados neste ato, do que dou fé. E aí, pelos
Outorgantes Instituidores me foi dito que estabelecem esta Escritura mediante as seguintes cláusulas:
PRIMEIRA: Usando da faculdade que lhe dá o Artigo 1.711, do Código Civil, os Outorgantes Instituidores instituem como bem de família o seguinte imóvel, o qual declaram destinar-se ao domicílio
de sua família, de modo que fique isento de execução por dívidas: LOTE DE TERRAS URBANO
nº02 (dois) da quadra 36 (trinta e seis), Setor 03, Situado a Rua Terezina, 2º Distrito da Planta
Geral desta cidade, com a área de 485,00 m² (quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados),
com os limites e confrontações seguintes: FRENTE: para a Rua Terezina, medindo 10,00 metros;
FUNDO: com o lote 16, medindo 9,40 metros; LADO DIREITO: com o lote nº38, medindo 50,00
metros; LADO ESQUERDO: com o lote nº01 e 20, medindo 50,00 metros; Limites e confrontações
extraídas da MATRICULA 12.200 do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca; Inscrição
Cadastral junto ao Município de 301000360000200; Aquisição: Imóvel adquirido nos termos do Registro R-2 da MATRICULA 12.200 do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca; Os Outorgantes Instituidores atribuem ao presente imóvel o valor de R$100.000,00 (cem mil reais); SEGUNDA: Os Outorgantes Instituidores declaram que o referido imóvel não excede o limite a que se
refere o citado Artigo 1.711, nem visam esquivar-se os mesmos Outorgantes Instituidores do cumprimento das obrigações constantes no Artigo 3º, nem da regra do Artigo 4º, ambos da Lei nº8.009, de
29 de março de 1990. TERCEIRA – Para atender ao disposto no Parágrafo Único, do Artigo 5º, da
citada Lei nº 8.009, e no Artigo 1.714, do Código Civil, os Outorgantes Instituidores requeres ao
Registrador do citado Serviço de Registro de Imóveis que registre a instituição de bem de família
expressa na presente Escritura, conforme Artigo 260 e seguintes, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973. Para fins do registro pretendido, os Outorgantes Instituidores requerem também que lhes
sejam entregue para publicação, às suas expensas, o edital a que se refere o Artigo 262, da mencionada Lei nº 6.015. Uma vez publicado o edital, os Outorgantes Instituidores entregarão o respectivo
exemplar da publicação ao citado Registrador, para continuidade do procedimento registral. QUARTA
– Pelos Outorgantes Instituidores me foi apresentado os seguintes documentos: 1º) Certidão de Intei-

maior feira de agronegócios da região Norte, referindo-se não
somente às oportunidades de negócios que
o estado está oferecendo, como também
a vinda de grandes
empresários ao encontro, Raniery Coelho
disse que “há pouco
mais de duas décadas,
o sonho era estabelecer
relações com os países fronteiriços. Hoje
nossos mercados quebraram essas barreiras
e já somos fornecedores de produtos para a
Ásia, Europa e Estados
Unidos. É uma prova
de que nossa economia caminha no rumo
certo”.
De acordo com Raniery, a própria montagem dos 132 lotes
que irão abrigar a feira
já começa a movimentar a economia do
estado, não somente
pela movimentação de
hotéis e restaurantes,
mas também pela ge-

ração direta de 1.500
empregos para pessoas que trabalharão nos
quatro dias de feira.
Raniery destacou que,
além da apresentação
das novas tecnologias,
o ponto alto da feira
será também o estabelecimento de relações comerciais para
a carne bovina, café e
soja, setores que estão
em plena expansão em
Rondônia.
Ao analisar a programação da feira,
Raniery Coelho citou
a lista de apresentações e que certamente
vão estimular muitos
negócios como o lançamento do Programa que troca sacas
de café por máquinas
agrícolas (Plano Bule
Cheio), e a Vitrine
Tecnológica, que vai
apresentar canteiro
de hortaliças em formato de espiral que
diminui o espaço de
cultivo. Tem ainda a
Declaração Cadas-

tral de Produtores que
será emitida durante a
Rondônia Rural Show
para facilitar financiamentos, e a palestra
de uso de drone como
ferramenta de agricultura de precisão.
“Com todas essas
tecnologias e oportunidades, tenho certeza
de que a Feira será
um sucesso, como,
aliás, foram todas as
outras edições. Uma
coisa é certa. O setor
produtivo e os empresários, além dos
órgãos parceiros da
Fecomércio, farão sua
parte e transformar a 5ª
Rondônia Rural Show
num marco do agronegócio. As expectativas
de superar os R$ 625
milhões em negócios
da edição do ano passado é certamente um
estímulo a mais para
o sucesso da feira”,
finalizou Raniery.
Com informações
de Luiz Carlos Ferreira – Assessoria.

ro Teor com Negativa de ônus reias, legais ou convencionais, expedida em 08 de abril de 2016., pelo
1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Ji-Paraná-RO, para a Matrícula 12.200; 2º)
Certidão Positiva com efeito de Negativa de débitos Municipais emitida eletronicamente via internet
em 18/04/2016, pela Prefeitura Municipal de Ji-Paraná-RO, com validade até 17/06/2016, com Código de Controle da Certidão 4720.959E.D4D6.06F4; 3º) Certidão Negativa de Distribuição, ações cíveis,
criminais, execuções cíveis, fiscais e criminais, da Comarca de Ji-Paraná-RO, em nome de Rosemilda
Batista Pinto do Amaral – CPF 340.677.012-68, emitida eletronicamente via internet, junto ao sítio do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no dia 18/04/2016, com código de controle da certidão
AFGV-A2QH-YN1E-JUI6, válida por 30 dias; 4º) Certidão Negativa de Distribuição, ações e Execuções cíveis, criminais e JEF nº 18884 em nome de Rosemilda Batista Pinto do Amaral – CPF
340.677.012-68, emitida eletronicamente via internet, junto ao sítio do Tribunal Regional Federal da
1ª Região – Seção Judiciária do Estado de Rondônia, no dia 18/04/2016, válida por 30 dias; 5º) Certidão Negativa de débitos trabalhista n.37538498/2016, emitida eletronicamente via internet, junto ao
sítio do Tribunal Superior do Trabalho, no dia 18/04/2016, com validade até 14/10/2016, em nome de
Rosemilda Batista Pinto do Amaral – CPF 340.677.012-68; 6º) Certidão Conjunta Negativa de débitos
relativos aos tributos federais e divida ativa da União emitida eletronicamente junto ao sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 18/04/2016, as 10:04:27, válida até 15/10/2016, com código de
controle D42C.8FEC.6F42.CE4B; 7º) Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob o nº
20165300154576 pela Coordenadoria da Receita Estadual – Secretaria de Estado de Finanças – Governo do Estado de Rondônia, em 18/04/2016, às 09:07:14 (via internet), com validade até 17/07/2016,
Código de Controle: 300154576; 8º) Certidão Negativa de Distribuição, ações cíveis, criminais,
execuções cíveis, fiscais e criminais, da Comarca de Ji-Paraná-RO, em nome de Marcos Nei do Amaral – CPF 351.691.252-91, emitida eletronicamente via internet, junto ao sítio do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, no dia 18/04/2016, com código de controle da certidão XIEL-PQHX-27FW-JX36, válida por 30 dias; 9º) Certidão Negativa de débitos trabalhista n.37538671/2016, emitida
eletronicamente via internet, junto ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, no dia 18/04/2016, com
validade até 14/10/2016, em nome de Marcos Nei do Amaral – CPF 351.691.252-91; 10º) Certidão
Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União emitida eletronicamente junto ao sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 18/04/2016, as 10:06:19, válida até 15/10/2016, com código de controle 2715.643B.0792.9723; CERTIFICA O TABELIÃO: a)
que todas as declarações prestadas pelos comparecentes dentro desta Serventia e em minha presença,
foram feitas com a mais absoluta liberdade, não tendo em nenhum momento detectado qualquer tipo
de coação e/ou constrangimento; b) Os documentos apresentados para lavratura da presente escritura,
estão arquivados na pasta de arquivo de documentos sob o nº 20, folhas: as mesmas do Libro; c) que
foram cientificados todos os comparecentes, que devem guardar desde o princípio da negociação anteriormente entabulada, até após a execução total desde negócio, os princípios de probidade e boa fé,
exigidos como elementos de conduta de todos os contratantes, em conformidade com o artigo 422 do
Código Civil Brasileiro; e) A consulta a Central Nacional de Indisponibilidade exigida pelo Provimento 39/2014 do CNJ, resultou negativa sob os códigos: 3855.5f54.a41c.40b2.8c12.cc08.
cafa.866f.9e7f.3a63 – Rosemilda, f3ce.aea1.4440.5df0.52a8.fa75.886e.9d4f.695c.65e9 – Marcos.
Em atendimento ao que me foi declarado e solicitado pelos contratantes e comparecentes, elaborei
esta escritura dentro dos limites de suas vontades a mim externados, bem como dentro dos princípios
gerais de direito e demais legislação específica que lavrada e lida aos mesmos, acharam-na conforme,
em reprodução fiel a sua contratação, razão pela qual aceitaram, outorgaram e assinaram-na, dispensando as testemunhas instrumentária. De todos os termos desta escritura, dou fé”. Ficando notificados
e intimados todos os interessados em oferecer qualquer impugnação ou reclamação, a fazê-lo, no
prazo de trinta (30), trinta dias, contados da data da publicação deste edital na imprensa, perante este
Cartório de Registro de Imóveis, no endereço Rua Luiz Muzambinho, nº 1529, sala 03, no horário das
08:00 às 15:00 horas, caso não seja oferecida nenhuma impugnação a instituição será registrada na
forma da lei. E, para que de futuro ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente Edital que será
afixado no átrio deste Cartório de Registro de Imóveis, e publicado pela imprensa local por duas vezes
e pela imprensa oficial uma vez. Dado e passado nesta cidade e comarca de Ji-Paraná, Estado de
Rondônia, aos cindo dias do mês de maio de dois mil e dezesseis (05/05/2016). Eu, Nethânya Sínya
Santos Cavalcante, Oficiala do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Ji-Paraná/RO, subscrevo, dou fé
e assino o presente edital nos expressos termos em que se apresenta.

