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A vida não foi feita para o homem perder.6
REPETIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE 
N.º 001/CPL/CMVA/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 059/CMVA/2015.

A Câmara Municipal de Vale do Anari, através 
da Comissão Permanente de Licitação, desig-
nados por força das disposições contidas na 
Portaria N.º 013/CMVA/2015, de 01 de Outubro 
de 2015, torna Público para conhecimento dos in-
teressados, que se encontra instaurada a licitação, 
sob a modalidade de CARTA CONVITE sob 
N.º 001/CPL/CMVA/2015 do Tipo “Menor Pre-
ço Global”, o qual fará realizar-se no dia 19 de 
Novembro de 2015, às 10h:00min no endereço, 
Rua: Boa Vista, nº 2678, na Sala da CPL., da Câ-
mara Municipal de Vale do Anari-RO, a reunião 
de recebimento e abertura das documentações e 
propostas para habilitação, conforme descrito 
neste edital e seus anexos em conformidade, com 
a Lei Federal n º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e 
suas alterações, aplicando-se suplementarmente 
os princípios de Direito Privado e ainda, o que 
determina a Lei Complementar n º 123, e demais 
exigências deste Edital.

Informamos que a íntegra do Edital e todos 
seus anexos referentes a este ato licitatório 
encontram-se a disposição dos interessados para 
conhecimento e retirada, no endereço supradita-
do e anexo ao processo de N.º 059/CMVA/2015 
no horário das 07h:00min ás 13h:00min de (Se-
gunda a Sexta-Feira), ou por meio magnético pen 
drive, cd ou através de requerimento em papel 
timbrado e assinado, pelo email camaravaledo-
anari@hotmail.com, outras informações pelo 
telefone  (0xx69) 3525-1016.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO 
DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO 
ANARI/RO.

Vale do Anari – RO, 11 de Novembro de 2015.
_______________________________

 Gleicia de Oliveira Souza
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/CPL/2015

PROCESSO Nº 910/SEMDUR/2015

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 na forma PRE-
SENCIAL Nº 017/SEMDUR/2015, tipo menor 
preço por item, referente à contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
de hospedagem (hotelaria), valor estimado R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), para os servidores 
do DER-Departamento de Estradas e Rodagens 
de Rondônia, a titulo de contrapartida, para 
atender as necessidades da secretaria municipal 
de desenvolvimento urbano - SEMDUR, confor-
me o termo de referência e demais documentos 
inclusos nos autos.

b) Da sessão de abertura: A sessão de aber-
tura será no dia 25 de novembro de 2015 ás 
08h30min. (oito horas e trinta minutos) na 
sala de Compras e Licitações/CPL da Prefeitura 
Municipal de Alvorada D’Oeste, sito a Av. Ma-
rechal Deodoro Nº 4695 – Bairro: três poderes. 

c) Da Autorização: Processo Administrativo 
Nº 910/SEMDDUR/2015.

d) Da Fonte de Recursos: 
Programação           Categ. Econômica           F. 

Recursos          Ficha
15.451.0017.2064          33.90.39-80                 

PROPRIO             312
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 Nº 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 
11 de novembro de 2015.

Valdir Silvério
Pregoeiro

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Jaru/RO
Órgão Emitente: 2ª Vara Cível e Juizado da 

Infância e Juventude

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias

O Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e do Juizado 
da Infância e Juventude da Comarca de Jaru/RO, 
torna público a citação da parte a seguir descrita 
referente a Ação presente ação.

Processo: 7001030-31.2015.8.22.0003
Classe: Monitória
Requerente: M. V. M. Comércio de Combus-

tíveis Ltda
Advogado: José Fernando Roge e Outros
Requerido: Madson Lopes
Advogado: Não Informado

Responsável pelas Despesas e Custas: PARTE 
AUTORA

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO da 
parte requerida Madson Lopes, brasileiro, ins-
crito no CPF de nº 639.200.266-91, residente e 
domiciliado em Jaru/RO na Rua Florianópolis, nº 
3529, Setor 02, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da presente ação, e para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 1.971,51 (mil 
novecentos e setenta e um reais e cinquenta 
e um centavos), no PRAZO DE 15 DIAS, em 
Juízo, referente aos autos de Monitória, ficando 
ciente que não sendo contestada a ação se pre-
sumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 
fatos alegados pelo autor.

ADVERTÊNCIA:
1 – Poderá Vossa Senhoria oferecer embargos 

em igual prazo, que suspenderão a eficácia do 
mandado inicial.

2 – Realizando o pagamento dentro do prazo, 
ficará isento de custas e honorários advocatícios, 
nos termos do art. 1.102-C do CPC.

3 – O prazo para contestar, contar-se-á a partir 
da juntada do aviso de recebimento aos autos.

4 – Caso não seja realizado o pagamento 
da obrigação, ou oferecimento de embargos, 
constituir-se-á de pleno direito o título execu-
tivo judicial, ocorrendo a conversão do Citação 
inicial em mandado executivo.

OBSERVAÇÃO: O prazo para contestação 
começará a correr da data do escoamento do 
edital.

Jaru/RO, 10 de novembro de 2015.

Fabiane Palmira Barbosa
Diretora de Cartório

Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal
Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, 

CEP: 78940-000, Jaru/RO – Fone (PABX): 
521-2393.

Sugestões e reclamações, façam-nas pessoal-
mente ao Juiz ou contate-nos via Internet.

Corregedoria: cgj@tj.gov.br
Cartório: jaw2civel@tjro.jus.br

(Da Redação) Comitiva de Rondônia 
visita, de quarta-feira (11) a sábado 
(14), cacauiculturas da Bahia, a fim de 
trazer tecnologias a serem aplicadas no 
estado. Grandes, médias e pequenas 
plantações que apresentam grandes 
produções, serão visitadas por técnicos 
da Comissão Executiva de Planeja-
mento da Lavoura Cacaueira (Ceplac), 
políticos e empresários do ramo. 
A visita vem de encontro à iminente 
escassez global do cacau, anunciada 
recentemente pela Organização Inter-
nacional do Cacau (OIC).
Um dos locais a ser visitados é o 
Instituto Biofábrica do Cacau, que 
tem capacidade de produzir, em larga 
escala, mudas de cacaueiros e frutei-
ras diversas, com excelente qualidade 
agronômica, ideia que pode ser posta 
em prática em Rondônia, proporcio-
nando assim, a produção de mudas de 
cacau, café, guaraná, banana, essên-
cias florestais, dentre outras.
“Rondônia produz hoje mais que no 
passado recente, mas pode aumentar 
em muito sua produção com a ado-
ção de técnicas clonais e de cultivo”, 
explicou o superintendente da Ceplac, 
Cacildo Viana. Continuando, diz que 
“convidamos políticos e produtores a 
nos acompanhar, pois iniciamos a revi-
talizar nossos cacaueiros com enxertos 
clonais, que já apresentam aumento na 
produtividade, mas precisamos fortale-
cer a recém-criada Câmara Setorial do 
Cacau”.
A expectativa do grupo é de trazer 
para Rondônia os mecanismos para a 
tecnificação do cultivo e produção do 
cacau, agregando as espécies clonais 
desenvolvidas e testadas pela Ceplac. 
“Temos muito a aprender e também a 
ensinar aos nossos parceiros da Bahia, 
pois somos os principais produtores 
brasileiros e o alinhamento das nossas 
ações vai ser vantajoso para todos”, 
justifica Alberto Quintans, responsável 
pelo Centro de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Ceplac em Rondô-
nia. Com informações de Marco Aurélio 
Anconi – Assessoria.

Ceplac promove visita 
à Bahia em busca de 
novas tecnologias


