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“Não perca tempo, 
valorize seu dinheiro”
LIGUE - 3421-6853

Rondônia, sexta-feira, 8 de janeiro de 2016 - Correio Popular
CLASSIFICADOS A vida não foi feita para o homem perder.6

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N.005/2015

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 Eletrônico, torna público, para o co-
nhecimento 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 Eletrônico, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como 
objeto a: Registro de preços para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios e materiais 
de higiene e limpeza, Solicitado pela Secreta-
ria Municipal de Administração.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.2176/2015

b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO 
c) ABERTURA:  21/01/2016    AS 09:00 

HORAS .
d) LOCAL: www.bll.org.br. Para todas as 

referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no 
site www.bll.org.br

São Francisco do Guaporé-RO, 
07 de Janeiro  de 2016.

_____________________
Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.74/2013

No Extrato Do 1º Termo Aditivo 
Do Contrato Nº020/2015

Publicado No jornal correio popular pág. 01, 
dia 10  De outubro De 2015.

Onde Se Lê: 240(duzentos e quarenta) Dias
Lêia Se: 96(Noventa e seis) Dias.

Seringueiras, 07 De janeiro De 2016.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
Comarca de Ariquemes-RO
Órgão Emitente: 3ª Vara Cível

3ª Vara Cível
Comarca de Ariquemes-RO
Sugestões e reclamações façam-nas pesso-

almente ao Juiz ou contate-nos via internet
Juiz de Direito: Dr. Marcus Vinícius dos Santos 

de Oliveira
Diretora de Cartório: Pauliane Mezabarba
e-mail: aqs3civel@tj.ro.gov.br

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) DIAS

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados, 
abaixo relacionado, para, no prazo de 03 (três) 
dias, pagarem o principal e as cominações legais, 
custas e honorários advocatícios, ou nomear bens 
à penhora, suficientes para assegurar a totalidade 
do débito e acréscimos legais, sob pena de ser-
-lhe penhorado ou arrestado bens suficientes 
que garantam a dívida, podendo no prazo de 
15 (quinze) dias embargos independentemente 
de penhora, caução ou depósito. Os honorários 
advocatícios foram fixados em 10% sobre o 
valor do débito e em caso de pronto pagamento, 
no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será 
reduzida pela metade.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a 
ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pela parte autora. Decorrido o 
prazo, caso não haja manifestação do requerido 
nos autos, fica nomeado um dos advogados 
da Defensoria Pública, para funcionar como 
curador de revel.

CITAÇÃO DE: 1) MARIA ARLETE SILVA 
CAETANO, brasileiro, comerciante, portadora 
da Cédula de Identidade RG n° 123132, ins-
crita no CPF sob o nº 300.270.272-91; e de 2) 
MARCENI SABINO DA SILVA, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade RO 
nº 776397 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 
875.958.852-72, ambos atualmente em lugar 
incerto e não sabido.

Autos nº: 0000046-43.2013.822.0002

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Fundo de Apoio ao Empreendi-
mento Popular de Ariquemes Faepar – Banco 
do Povo

Advogado: Weverton Jefferson Teixeira He-
ringer – OAB/RO 2514

Executado: Maria Arlete Silva Caetano e 
outros

Valor do débito: R$-1.980,59 (um mil, 
novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove 
centavos), atualizado até a data de 28/12/2012.

Ariquemes – RO, 03 de março de 2015

Pauliane Mezabarba
Diretora de Cartório

Sede de Juízo: Fórum Dr. Aluízio Savol de 
Sá Peixoto – Av. Tancredo Neves, 2606, Cep: 
78.932-000 – Fone: 3535-2493, 3535-2093, Fax 
(069) 3535-2493.

PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
J O S É  L U I Z  R O D R I G U E S ,  C P F : 

606.571.622-72, agricultor, residente e do-
miciliado na Linha 110 km 8 lado NORTE, 
Município de Nova Brasilândia D’Oeste, Estado 
de Rondônia, torna publico que requereu ao 
COREM/SEDAM em 21 de Dezembro de 2015 
a OUTORGA DA ÁGUA, para a atividade de 
irrigação da cultura de café.

(Da Redação) Visando conter ilícitos 
cometidos em áreas protegidas em 
Rondônia, no último trimestre nove 
unidades de conservação beneficiadas 
com o Programa de Áreas Protegidas 
da Amazônia (Arpa) foram monitoradas 
pelos técnicos da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Ambiental 
(Sedam).
Na Estação Ecológica Samuel, 
localizada nos municípios de Itapuã 
do Oeste e Candeias do Jamari, 
as operações foram motivadas por 
denúncias de retirada de madeira ao 
norte da unidade, com acesso pela Vila 
de Samuel e Projeto de Assentamento 
Florestal (PAF) Jequitibá. Foram 
realizados dois autos de apreensão, 
sendo o primeiro de 64,480 metros 
cúbicos de madeira e o segundo 
relativo a 2 tratores, 1 motosserra e 
vários equipamentos de acampamento; 
e ainda 2 autos de depósito.
Na Reserva Extrativista Rio Preto/
Jacundá, no município de Machadinho 
do Oeste, o objetivo foi combater a 
invasão e a retirada ilegal de madeira, 
de lá 20 infratores foram conduzidos 
para a Delegacia de Polícia. Nessa 
ação, foram contidos 15 pontos de 
desmatamento, que já totalizavam 
40.200 hectares; apreensão de 4 
facões, 10 foices, 8 saibros, 2 bocas 
de lobo, 1 picareta, 2 pás, 5 enxadões, 
2 correntes de trator, 6 metros de cabo 
de aço, 15 limas, 4 botijões de gás, 30 
panelas, 25 recipientes de combustível, 
3 periquitos, 4 graxeiras, 1 bateia 
(bacia para garimpo), 8 espingardas e 
1 revólver.
O volume de madeira ilegal apreendida 
foi de 84,59 metros cúbicos de madeira 
serrada, 1000,12 metros cúbicos de 
madeira em tora não recolhida e 267 
unidades de madeiras em lascas. 
Com relação aos equipamentos, 
foram 5 tratores, 1 rádio amador, 2 
pás carregadeiras, 13 motosserras, 2 
bombas para abastecimento portátil 
de combustível, 1 grupo gerador 
para energia, 1 máquina de solda, 
combustíveis e lubrificantes: 60 litros 
de gasolina, 150 litros de óleo diesel, 
70 litros de óleo queimado, 4 litros de 
óleo quatro tempos, 20 litros de óleo 
dois tempos, 10 kg de graxa, além de 
veículos: 9 motocicletas, 1 carro e 6 
caminhões.
Na Reserva Extrativista Angelim o 

monitoramento ocorreu de forma 
concomitante ao da reserva Rio Preto 
Jacundá e foi motivado por denúncias 
de extração ilegal de madeira. Foram 
contidos nove pontos de desmatamento 
na área, que totalizam 5.100 hectares.
Na Reserva Extrativista Estadual Rio 
Cautário e Parque Estadual Serra 
dos Reis, nos municípios de Costa 
Marques e São Francisco do Guaporé,  
aconteceu uma ação conjunta que 
resultou na apreensão de 1 trator CBT, 
6 caminhões carregados com 695,866 
metros cúbicos de madeira em tora e 
105,8803 metros cúbicos de madeira 
serrada; 930 estacas de madeira, 1 
motocicleta CG, e vários equipamentos 
de acampamento e pesca (3 caixas 
térmicas, 11 molinetes com vara, 3 
caixas de pesca, 3 caixas de isopor, 1 
barraca, 1 fogareiro com botija, 2 rádios 
transmissores, 1 colchão, 2 lanternas, 
3 tarrafas, 1 espinhel e 1 zagaia). 
Foram lavrados também um auto de 
apreensão em madeireira de Costa 
Marques.

Rio Madeira
Na Floresta Estadual de Rendimento 
Sustentável Rio Madeira B, foram 
encontrados vários invasores e 
diversos ilícitos; na Estação Ecológica 
Serra dos Reis foi apreendida 
uma canoa; e no Parque Estadual 
Corumbiara 10 operações de 
monitoramento resultaram em três 
autos de infração por danos a unidade 
de conservação, quatro notificações 
por construção de valeta e um termo 
de apreensão de 250 quilos de peixes 
provenientes.
No Parque Estadual Guajará-Mirim, os 
principais resultados das operações 
na Estrada Parque e no interior do 
Parque Estadual de Guajará-Mirim 
foram notificações para retirada de 
cerca e de gado do interior da unidade, 
além de solicitação de comparecimento 
para prestar esclarecimentos. Foi 
ainda lavrado um termo de embargo 
por alteração no marco de localização 
do parque, três ocorrências por dano 
à unidade de conservação, incêndio 
a edificação pública e furto de placa 
de identificação; seis boletins de 
ocorrência ambiental por danos a 
unidade de conservação; sete autos 
de apreensão e oito autos de depósito. 
Com informações da Sedam/Secom.

Sedam divulga resultado de 
fiscalização de unidades de 
conservação de Rondônia


