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6 CLASSIFICADOS
Rondônia, quinta-feira, 27 de novembro de 2014 - Correio Popular A vida não foi feita para o homem perder.

VENDO FAZENDA

Vendo fazenda de 100 alq., na Linha 207. Toda 
formada, baixa, casa, curral, balança, muita água, 
escriturada, com documentação regularizada. 
Tratar Sidney fone (33) 8832-4075.

DOCUMENTO EXTRAVIADO

EU, Silvanil da Rocha  , brasileiro, produtor 
rural, inscrito no RG: 9372123 SSP/SP, resi-
dente na linha T2 Lote 05 Gleba 24 município 
de Urupá - RO, comunica que foi extraviado 
em lugar incerto, nota fiscal de produtor de Nº 
0003 de acordo com o Boletim de Ocorrência 
Nº 931/2014.

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO 
DE EMPREGO

EUROS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, empresa com 
sede em Ji-Paraná/RO, á Rua Edson Lima do 
Nascimento, 1412, Bairro Jardim São Cristovão, 
inscrita no CNPJ: 09.321.799/0003-54, convoca 
o Sr. LAURO SERGIO OLIVEIRA DOS 
SANTOS, CTPS: 8121122 série 0040 / RO, res-
pectivamente, a comparecer a sua sede no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena 
de configurar abandono de emprego, sujeito às 
penalidades previstas no art.482 da CLT.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA:
ÓRGÃO EMITENTE:

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 05 (cinco) dias

FINALIDADE: CITAR a parte requerida, abai-
xo qualificado, para no prazo de quinze (15) dias, 
em Juízo, efetuar o pagamento da importância de 
R$ 9.445,90, NOVE MIL QUATROCENTOS 
E QUARENTA E CINCO REIS E NOVENTA 
CENTAVOS), mais seus acréscimos legais, 
conforme o requerido na inicial em anexo, AD-
VERTIR a parte requerida de que poderá oferecer 
embargos em igual prazo, que suspenderão a efi-
cácia do mandado inicial. Cumprindo o presente 
mandado, ficará isento de custas e honorários 
advocatícios, nos termos do art. 1.102c, do CPC.

REQUERIDO: Triunfo Industria de Madeiras 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
06282282000143, na pessoa de seu representante 
legal em lugar incerto e não sabido.

Processo: 0000016-68.2014.822.0003
Classe: Monitória
Requerente: Cooperativa de Profissionais em 

Educação – Cooped
Advogado: Hudson da Costa Pereira OAB 6084
Requerido: Trinfo Industria de Madeiras Ltda
Valor da ação: R$ 9.445,90

Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal 
– Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02: 
CEP: 78940-000- Fone (PABX): 3521-2393. SU-
GESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS 
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATENOS 
VIA INTERNET. Endereço eletrônico: www.tjro.
jus.br. Escrivão: jaw1civel@tjro.jus.br. - EFA

Jaru – RO, 26 de Setembro de 2014

Sueli Cavalieri Beltrão
Chefe de Cartório

assina por ordem judicial
(Documento assinado digitalmente)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/SEMED/2014

PROCESSO N. 1861/SEMED/2014

Prefeitura Municipal de Alvorada Do Oeste - 
RO, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto 
N. 114/2014, torna público que realizará licitação 
na Modalidade de PREGÃO na forma PRE-
SENCIAL N. 093/SEMED/2014, tipo menor 
preço por item, referentes à contratação de 
empresa especializada em confecção de serviços 
gráficos, uniformes, serviços de sonorização e 
eventos, valor estimado R$ 18.171,67 (dezoito 
mil cento e setenta e um reais e sessenta e 
sete centavos), para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 
conforme o termo de referência e demais docu-
mentos inclusos nos autos.

b) Da sessão de abertura: A sessão de aber-
tura será no dia 09 de dezembro de 2014 ás 
08h30min. (oito horas e trinta minutos) na sala 
de Compras e Licitação. 

c) Da Autorização: Processo Administrativo 
N. 1861/SEMED/2014.

d) Da Fonte de Recursos:  
Funcional Programação  Cat. Econômica    F. 

Recursos   Ficha. 
12.361.0028.2087          33.90.39-99.70.63    

PROERD       616
                                                                           5 

E 25       
Maiores Informações serão fornecidas de 

segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min 
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 26 de novembro de 2014.

Gleycelaine B. Borges
Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 030/SEMED/2014

PROCESSO N.1890/SEMED/2014
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/
RO, por sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Nº 
114/2014, torna público que realizará licitação na 
Modalidade de PREGÃO ELETRONICO, tipo 
Menor Preço, que será julgado pelo menor preço 
por item, nos termos da lei nº 10520/02 decreto 
federal 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente 
a lei nº 8.666/93, para atender a Secretaria Mu-
nicipal de Educação - SEMED. 

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 (Gaso-
lina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel 
S-10 e Óleo Lubrificante), para o abastecimento 
da frota de veículos e motocicletas pertencentes 
à Secretaria Municipal de Educação, valor esti-
mado R$ 517.173,33 (quinhentos e dezessete mil, 
cento e setenta e três reais e trinta e três centavos), 
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: 

10/12/14 às 10:55 hs.
Abertura das propostas:                          10/12/14 

às 11:00 hs.
Inicio do pregão:                                       10/12/14 

às 11:30 hs.
Para todas as referências de tempo será obser-

vado o horário de Brasília - DF.       
LOCAL: www.bll.org.br 
c) Da Autorização: Processo Administrativo 

N. 1890/SEMED/2014.
d) Da Fonte de Recursos: 
Programação     Categ. Econômica         F. de 

Recursos            Ficha
------------------            33.90.30-01              ---

-----------------            -------
Maiores Informações serão fornecidas de 

segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min 
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 26 de novembro de 2014.

Gleycelaine B. Borges
Pregoeira 

Extrato de Contrato

Contrato Nº: 187/2014.
Processo FMS Nº: 1738/2014.
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste 

- RO
Contratado: Mazzutti Comercio De Veículos 

Ltda.
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo zero 

km para o 
atendimento da demanda do serviço social.
Valor: R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil 

e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária:
08.243.0014.2053.44.90.52-52. 372
Recurso: IGD-BF.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Empenhos Nº 198.
Data: 25/11/2014
Assinam: Mailce Jurelo – Secretária Muni-

cipal do FMAS
Mazzutti Comercio De Veículos Ltda - 

Contratado
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 
N. 252/CPL/PMJP/RO/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 16378/14/SEMETUR

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 for-
ma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada em prestação de serviços 
de show pirotécnico com fornecimento de fogos 
de artifícios, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo. 
Valor Estimado: R$ 47.210,67 (quarenta e sete 
mil, duzentos e dez reais e sessenta e sete cen-
tavos), tudo conforme disposto no Edital. Data 
de Abertura: 10 de dezembro 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, 26 de novembro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 
N. 253/CPL/PMJP/RO/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N. 16379/14/SEMETUR

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, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em serviços de 
sonorização e locação de equipamentos, para 
atender as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Turismo. Valor Estimado: 
R$ 106.419,99 (cento e seis mil, quatrocentos 
e dezenove reais e noventa e nove centavos), 
tudo conforme disposto no Edital. Data de Aber-
tura: 10 de dezembro de 2014, às 11:00 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, 26 de novembro de 2014.

Jackson Junior de Souza
Presidente

Decreto nº1504/GAB/PM/JP/13

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, 
através do Pregoeiro, devidamente autorizado pelo 
Decreto Municipal de nº 4.032 de 03 de fevereiro 
de 2.014, torna público que realizará Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, com julgamento 
da proposta: MENOR PREÇO UNITÁRIO e será 
julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto 
Municipal nº 1.880/07, aplicando-se subsidiariamen-
te a Lei nº 8.666/93.

Objeto: aquisição de veículo novo mínimo 1.4, 
(0 KM), tipo pick-up com capacidade de 05 (cin-
co) passageiros, de acordo com as especificações 
técnicas, quantitativos, locais e condições de entrega 
relacionados neste Termo de Referência.;.

Valor de Aquisição: R$ 53.571,00 (cinquenta e três 
mil e quinhentos e setenta e um reais);

Processo Administrativo nº 4-81/SEMTAS/2014 
Recebimento das propostas: a partir das 00:01 hs 

do dia 04/12/2014, até 23:59 hs do dia 11/12/14 no 
site www.bll.org.br. Abertura de propostas e inicio da 
sessão pública: dia 12/12/2014, com início de aber-
tura das propostas às 08h00min e início da sessão às 
11:00h00min, horário de Brasília – DF, local www.
bll.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 

Informações Complementares: O Edital encontrar-
se-á disposição dos interessados no site supracitado, 
no site www.valedoparaiso.ro.gov.br, ou solicitado 
através de requerimento na CPL - Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, 
sito à Av. Paraná, 4199, Centro, de Segunda à Sexta 
Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07h00min às 13h00min horas, para maiores 
informações através do telefone (69) 3464-1193 
ou 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO, 26 de novembro de 2.014. 

Karque Alexandre Tureta 
Pregoeiro

Dec. nº 4.032 de 03/02/2.014

EXTRATO - EDITAL 002-2014 - 
CONCURSO PÚBLICO CÂMARA 

MUNICIPAL DE JARÚ-RO - 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA 

PRÁTICA E PROVA DE TÍTULOS

O Presidente da Câmara Municipal de Jaru – RO, 
torna pública a convocação para a Prova Prática 
e Prova de Títulos, nos termos do EDITAL 001-
2014 - CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MU-
NICIPAL DE JARÚ-RO, EDITAL Nº 001/2014 
– CONCURSO PÚBLICO – 1ª RETIFICAÇÃO 
e normas do presente Edital, publicado na íntegra 
nos sites www.msconcursos.com.br e www.cama-
radejaru.ro.gov.br. Jaru – RO, 26 de novembro de 
2014. JOSEMAR FIGUEIRA – PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 031/SEMOSP/2014
PROCESSO Nº 1930/SEMOSP/2014

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/
RO, por sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Nº 
114/2014, 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 a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP. DO 
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, 
Combustíveis (óleo diesel e óleo diesel S-10), 
dentro do plano de trabalho convênio nº 013/14/
FITHA, valor estimado: R$: 23.050,00 (vinte 
três mil e cinquenta reais), conforme especifi-
cações e condições complementares descritas nos 
Anexos deste Edital. 

b) Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas até o dia:  

11/12/14 às 10:55 hs.
Abertura das propostas:                           11/12/14 

às 11:00 hs.
Inicio do pregão:                                        11/12/14 

às 11:30 hs.
Para todas as referências de tempo será obser-

vado o horário de Brasília - DF.       
LOCAL: www.bll.org.br 
c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 

1930/SEMOSP/2014.
d) Da Fonte de Recursos: 
Programação         Categ. Econômica      F. de 

Recursos            Ficha
 26.782.0018.2069       33.90.30-01           CON-

VÊNIO. Nº             272
                                                                   013/14/

FITHA
Maiores Informações serão fornecidas de se-

gunda a sexta-feira, no horário das 07h30min às 
13h00min, na sala de Compras e Licitação da Pre-
feitura 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 26 de novembro de 2014.

Gleycelaine B. Borges
Pregoeira 

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

A ALPHA SERVICOS DE DIAGNOS-
TICOS POR IMAGEM LTDA - ME , lo-
calizada a RUA PADRE ADOLFO RHOL, 
483, Bairro Casa Preta, inscrito no CNPJ: nº 
11.041.235/0001-48, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ji-Paraná, a Licença Municipal 
de Operação, para  a atividade de serviços de 
diagnóstico por imagem com uso de radiação 
ionizante, exceto tomografia.

http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br
http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br
http://www.bll.org.br
http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br
http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.bll.org.br
http://www.bll.org.br
http://www.bll.org.br
http://www.valedoparaiso.ro.gov.br
http://www.camaradejaru.ro.gov.br
http://www.camaradejaru.ro.gov.br
http://www.bll.org.br
http://www.alvoradadooeste.ro.gov.br


Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro. POLÍCIA
Rondônia , quinta-feira, 27 de novembro de 2014 - Correio 7

Polícia de Vilhena investiga 
execução de pedreiros 

Elementos chegaram em veículo de marca Citroen,  
de cor azul e passaram a atirar contra as vítimas

Foto: ExtraRO

Uma emboscada 
que resultou na morte 
de dois pedreiros que 
trabalhavam na resi-
dência do contador 
D.P. mobilizou a Po-
lícia Militar (PM) na 
manhã desta quarta-
-feira, 26, em Vilhena. 
Segundo informações 
do único pedreiro que 
conseguiu escapar ile-
so do ataque, um car-
ro da marca Citroen, 
modelo C4 Pallas, 
de cor azul chegou a 
casa, que fica locali-
zada no bairro Jardim 
Social, na Rua 25 área 
nobre do município, 
por volta das 9h30.

Dois homens en-
capuzados desem-
barcaram do veículo 
e entraram na casa. 
Ainda, segundo o pe-
dreiro que viu toda 
a ação, no momento 
em que os assassinos 
chegaram ele perce-
beu, porém não achou 
nada estranho. Assim 
que ele viu que a du-
pla estava armada e 

iniciou os disparos, 
escondeu-se e quando 
percebeu que podia 
fugir saiu correndo.

Ele contou aos po-
liciais que os homens 
chegaram anuncian-
do assalto, e dispa-
rou primeiro contra 
a vítima V. A.. Ele 
foi alvejado com três 
tiros próximo à pisci-
na da casa. Dois lhe 
atingiram a região do 
tórax, e um disparo na 
cabeça. Em seguida 
os assassinos acerta-
ram O.F.P., conhecido 
como “nego”.

“Nego” foi atin-
gido bem próximo 
ao portão da casa. 
Amigos dele foram 
até o local e disseram 
não saber se ele ha-
via tido desavenças 
na rua. Todos foram 
enfáticos ao dizer que 
“Nego” era uma pes-
soa tranquila, e que 
não arrumava con-
fusão com ninguém. 
Nenhum parente de 
V.A. fora encontrado 

para falar a respeito 
do assunto.

No momento do 
ataque o dono da re-
sidência estava em 
seu escritório com 
o amigo J.R. S. que 
disse que no momento 
em que ouviram os 
disparos ambos se 
levantaram pra ver 
o que se tratava. Ele 
disse, ainda, que os 
invasores atiraram 
contra eles, mas fugi-
ram rapidamente do 
local. Ambos escapa-
ram ilesos.

Todo o efetivo da 
PM de serviço está 
empenhado para en-
contrar o veículo uti-
lizado no crime para 
consequentemente 
identificar todos os 
autores do duplo ho-
micídio. Investiga-
dores da Polícia Civil 
(PC) estiveram no 
local do crime para 
colher detalhes, e ini-
ciar a busca pelos 
assassinos. De acordo 
com a PC um suspeito 

já foi identificado.
Os detalhes da 

emboscada ainda são 
um mistério, uma vez 
que a característica do 
crime é distinta. Um 
veículo com vários 
homens, que possi-
velmente utilizaram 
pistolas para executar 
as vítimas, e chegaram 
encapuzados não é co-
mum nos assassinatos 
registrados em Vilhe-
na. Policiais acreditam 
que o veículo seja de 
fora. Eles ainda bus-
cam por informações 
concisas a respeito do 
fato.

Minutos antes, a 
dona do imóvel, que é 
esposa de D.P. contou 
aos jornalistas que 
deixou a residência 
poucos minutos antes 
do ataque. Ela foi en-
fática ao dizer que não 
notou nada estranho, e 
que não viu ninguém, 
muito menos o carro 
utilizado pelos assas-
sinos, durante o trajeto 
que fez. Ela estava 
com o filho do casal, 
de quatro anos.

O menino, segundo 
ela, estava se divertin-
do com a obra realiza-
da no imóvel. Todas as 
manhãs ele vestia uma 
“roupa de pedreiro” e 
ficava junto com os 
trabalhadores brincan-
do, e dizendo à família 
que estava ajudando 
na reforma. Exata-
mente nesta quarta, 
que ela precisou sair, 
a criança pediu pra ir 
junto, e ela o levou. 

Com informações 
do site Extra de Ron-
dônia.

  ADMINISTRAÇÃO: MÉDICI PARA 
TODOS 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N.º 014/CPLM/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº.  1344/SEMARF/2014

 

DA AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo: 1344/
SEMARF/2014. DO OBJETO: Contratação de empresa para 
construção da sede administrativa do Município de Presidente 
Médici-RO. DOS RECURSOS: Os recursos são provenientes do 
convênio nº 237PCN/2013 Ministério da Defesa – Programa Calha 
Norte e secretária municipal de administração e regularização fun-
diária - SEMARF. O valor estimado para execução do objeto deste 
edital é de R$ 1.025.000,00 (hum milhão e vinte e cinco mil reais). 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DATA 
DE ABERTURA: 15 de dezembro de 2014. LOCAL: Sala de 
reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na 
Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro, Presidente Médici/
RO. HORÁRIO: Abertura da Proposta 09h00min. INFOR-
MAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-4168 
ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.
ro.gov.br/licitacoes.

Presidente Médici/RO, 25 de novembro de 2014.

Rosangela Claudia de Lima
Presidente da CPLM.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ouro Preto do Oeste – RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

DE: José Ribeiro de Oliveira, brasileiro, casado, lavrador, RG 
n. 101.091 SSP/RO e CPF 084.802.732-91 e Paulenir Gomes de 
Oliveira, brasileira, casada, professora, RG n 101.114 SSP/RO 
atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR as partes acima qualificada, no prazo de 
15 (quinze) dias, responderem a ação abaixo identificada, ficando 
desde já advertido que não sendo contestado a ação, presumir-se-á 
que o requerido aceita como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor em sua petição inicial.

Processo: 0005793-31.2014.822.0004
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Valor da causa: R$ 140.000,00
Parte Autora: Valtair Antero de Souza
Advogado: Herbert Wender Rocha OAB/RO 3.739
Parte Passiva: José Ribeiro de Oliveira

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas, Rua Café Filho 
n° 127, Bairro União, Ouro Preto do Oeste-RO, 76.920000 – Fax: 
(69) 3461-3813, Fone: (69) 3461-2050.

Ouro Preto do Oeste/RO, 10 de novembro de 2014.
Wilson Von Heimburg

Escrivão Judicial
(Assina por determinação do Juiz)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os Senhores Condôminos do Edifício Residencial Maxim’ s ficam 
convocados para participarem da Assembléia Ordinária, a ser reali-
zada na sala de reunião do referido edifício, localizado na rua Seis 
de maio, n. 645, bairro Urupá, Ji-Paraná, a realizar-se no dia 10 de 
dezembro de 2014 (quarta-feira), ás 20h, em primeira convocação 
e as 20h30 em segunda e ultima convocação, com qualquer número 
de Condôminos para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Aprovação das contas do exercício 2014
Eleição do Sindico, e Subsíndico e Conselho Consultivo;
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2015;
Assuntos gerais (aprovação das contas do mês de dezembro de 

2013; notificação referente a violação do Estatuto; cópias de chaves 
dentre outros)

Sorteios de vagas de garagem. 

Pedimos aos senhores condôminos proprietários para que compa-
reçam a Assembléia ora convocada, podendo os proprietários ser re-
presentados por procuradores especificamente constituídos. Original 
ou cópia autenticada da procuração outorgada por proprietário 
ausente, será retida para possibilitar registro posterior da ata.

Somente será permitida a presença de um representante por uni-
dade. Não será permitida a presença de crianças e/ou adolescentes 
no local da reunião.

Escalaremos aos senhores condôminos ou seus representante, que 
não poderão votar nas deliberações da Assembléia se não estiver 
em dia com o pagamento das cotas vencidas.

É importante lembrar que os ausentes ficam obrigados a cumprir 
as deliberações aprovadas.

Participe!

Ji-Paraná-RO, 20 de Novembro de 2014

ALBA LUCIA C. ALVES
Síndica

Bando é preso após amordaçar família e praticar roubo
Uma quadrilha com-

posta por quatro homens 
fortemente armados foi 
presa na última terça-
-feira (25) no Bairro 4 
de Janeiro, região Norte 
de Porto Velho, após 
amordaçar várias pesso-
as em uma residência e 
cometer o assalto

Segundo informa-
ções policiais os sus-

peitos foram até a casa 
e ficaram de campana 
dentro de um automó-
vel, modelo Gol, de 
cor azul. No momento 
que a dona da residên-
cia parou em seu carro 
no portão os marginais 
fizeram abordagem e 
anunciaram o assalto.

O bando entrou na 
casa e fez um “arras-

tão”. Na fuga os ban-
didos roubaram um 
automóvel  e  foram 
seguidos por  equi-
pes da Polícia Militar. 
Depois de alguns mi-
nutos de perseguição 
os suspeitos acabaram 
presos e entregaram os 
objetos roubados.

Os homens foram 
identificados, como: 

H.D.M.O. de 19 de 
anos, M.A.R.N. de 23 
anos, C.L.M.G. de 20 
anos e um adolescente 
de 17 anos. 

Todos os envolvidos 
foram levados para a 
Central de Policia e fi-
caram a disposição da 
Justiça.

Com informações do 
site Rondoniaovivo. 
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