
gado pelo Prefeito Municipal
 

10 DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO:

10.1 – Após a homologação dos resultados os candidatos 
devidamente aprovados, serão convocados para contratação por 
prazo determinado, no prazo máximo de 05(cinco) dias após a 
publicação da homologação, para assinatura do contrato de tra-
balho.

10.2 – As vagas serão preenchidas de acordo com o número 
ofertado, por ordem decrescente de classifi cação, obedecido o 
limite constante no Edital.

10.3 – O candidato aprovado que não comparecer no prazo 
acima estipulado, será desclassifi cado.

10.4 – No caso de aprovação de candidatos superiores ao 
número de vagas destinadas a este teste, o candidato aprovado 
subseqüente aguardará a ordem de classifi cação e assim sucessi-
vamente.

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1 – Os casos omissos deste Edital deverão ser encami-
nhados à Comissão do presente concurso.

11.2  - O Edital do Teste Seletivo poderá ser obtido na Secre-
taria Municipal de Educação, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
no endereço constante no item 4, deste Edital.

11.3  - a inscrição do candidato implica o seu conhecimento 
dos termos deste Edital, com aceitação tácita das condições esta-
belecidas e das quais não poderão alegar desconhecimento.

11.4  - Fazem partem integrante do presente Edital os Anexos 
I e II.

São Francisco do Guaporé, 24 de maio de 2012.

Selma Rosa de Almeida
 Presidente da Comissão
           

 Odinei Boni               Zeli Ortiz
    Membro     Membro

 Angela Kuttert G. E. Hoios
        Membro

abaixo relacionados, para servir de suporte e analise de títulos e 
aproveitamento, no caso de classifi cação, de acordo com o numero 
de vagas oferecidas para fi ns de contratação e outra para cópia 
será devolvida ao candidato com o recebimento do funcionário 
designado.

a) Comprovante de escolaridade ou Certifi cado ou Decla-
ração de Término pela Faculdade juntamente com o histórico;

b) Certidão de nascimento dos dependentes;
c) Cédula de Identidade;
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
e) Certidão de nascimento ou casamento;
f) Comprovante de residência(conta de telefone, luz ou 

água);
g) Atestado de Sanidade Física e mental( somente no ato 

da assinatura do contrato);
h) PIS OU PASEP;
i) Se do sexo masculino, comprovante de estar quite com 

as obrigações militares;
j) Título de Eleitor;
k) Comprovante de estar quite com a justiça eleitoral;
l) Declaração que não tem qualquer vinculo com adminis-

tração Direta ou Indireta(somente no ato da assinatura do contrato);
 
4.2  O Comprovante de escolaridade entregue no ato da 

inscrição deverá ter correlação com a habilitação para o cargo 
constante no item 1.1.

4.3 Não será cobrando taxa de inscrição.
4.4 Será admitida inscrição por procuração publica, com 

poderes específi co, acompanhada de 02(duas) copias autenticadas.

5 –DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:

5.1- Serão reservadas 10%(dez por cento) das vagas existentes 
aos candidatos inscritos na condição de portadores de necessidade 
especial, a ser comprovada no ato da assinatura do contrato de 
trabalho, mediante apresentação de atestado médico evidenciando 
a aptidão para a função pretendida.

5.2- As vagas reservadas no item 5.1., que não forem preenchidas 
pelos candidatos com portadores necessidades especial, serão auto-
maticamente preenchidas pelos candidatos aprovados e não escritos 
na condição de portadores de necessidades especiais.

6 – DA ANALISE DOS TÍTULOS:

6.1- A Analise de título será realizada de acordo com as condições 
e critérios de avaliação preestabelecida abaixo:

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº001/2012

 A Comissão Organizadora do Teste Seletivo de São 
Francisco do Guaporé, nomeada através da Portaria nº419/2012,  
tendo em vista a autorização contida na Lei Municipal nº829/2012, 
considerando a urgência e o  interesse público, com esteio na  
Lei Complementar Municipal nº015/2012 e Lei Complementar 
nº023/2012,  torna público que será realizado  Teste Seletivo 
Simplifi cado, destinado a contratação por tempo determinado de 
Professores para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação.

1 –DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 – O presente Teste Seletivo Simplifi cado consistirá em 
Análise de Título e será regido pela Lei nº829/2012,  e por este 
Edital e executado pela Comissão nomeada pelo Prefeito Muni-
cipal, através da Portaria  Municipal nº419/2012, que tem com 
objetivo o recrutamento e seleção de candidatos para provimentos 
dos seguintes cargos:

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sexta-feira, 25 de maio de 2012 - Correio Popular9A Vida do homem é existência eterna.

Categoria 

Funcional 

Escolarida

de 

Vagas Carga 

Horária/Se

manal 

Salário Lotação 

Pedagogo  Superior 01 20      

R$943,15 

E.P.M.E.F.M 

Pereira e 

Cárceres 

Pedagogo Superior 04 40 R$1.886,30 C.E.M.E.I.F 

Regina de 

Almeida de 

Aráujo  

Pedagogo Superior 01 40 R$1.886,30 E.P.M.E.F.M 

Pereira e 

Cárceres 

Pedagogo Superior 03 40 R$1.886,30 E.M.E.P.F. 

Ronaldo Aragão 

Pedagogo Superior 02 40 R$1.886,30 E.M.E.P.F. 

Clodoaldo 

Splícigo 

Pedagogo Superior 01 40 R$1.886,30 E.P.M.E.F.M.Neu

sa de Oliveir 

Bravin 

Pedagogo Superior 05 40 R$1.886,30 Extensao da 

C.E.M.E.I.F 

Regina de 

Almeida de 

Araújo 

Professor  Superior- 

Letras 

02 40 R$1.886,30 E.P.M.E.F.M 

Pereira e 

Carceres 

Professor Superior –

letras 

02 40 R$1.886,30 C.E.M.E.I.F. 

Regina Almeida 

de Araújo 

Professor Superior- 

letras 

01 40 R$1.886,30 E.M.E.F. VER 

Joao Melo 

Zeferino 

Professor Superior –

Matemática

01 40      

R$1.886,30 

E.P.M. E. F.M 

Pereira e 

Carceres 

Professor Superior –

Matemática

01 40      

R$1.886,30 

E.P.M.E.F. 

Clodoaldo 

Splícigo 

Professor Superior- 

Geografia 

01 40 R$1.886,30 C.E.M.E.I.F 

Regina Almeida 

de Araújo 

Supervisor-

Pedagógico 

      

Superior  

01 40 R$1.886,30 C.E.M.E.I.F 

Regina Almeida 

de Araújo 

2 –REGIME E CONDIÇÕES DE TRABALHO:

2.1 – Os Candidatos serão contratados por Tempo Deter-
minado pelo período de 6(seis) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período.

2.2  - O vencimento base será regido pela Lei Municipal 
nº829/2012.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) se do sexo masculino, estar quite com as obrigações 

militares;
d) possuir, no ato da inscrição, escolaridade comprovada 

através de certifi cado registrado correspondente  ao cargo.
e) possuir na data da posse a idade mínima de 18 anos;
f) certidão de negativa de tributos municipais;
g) certidão Negativa Criminal e Civil;

4 – DAS INSCRIÇÕES E REBIMENTO DOS TÍTU-
LOS:

DATA: de 28 de maio de 2012 a 01 de junho de 2012.
HORÁRIO: às 7:00 hrs às 13:00 horas.
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação de São Francisco 

do Guaporé – RO, sito Av.  Guaporé, 4557, junto ao Prédio da 
Prefeitura Municipal.

4.1 – Para se inscrever, o candidato preencherá formulário 
próprio, fornecido pela Prefeitura Municipal, declarando possuir 
as condições para participar do Teste Seletivo e aceitação das 
normas desse Edital, que poderá ser somente para uma vaga e a ela 
anexar 02(duas) cópias autenticadas em cartório dos documentos 

Documentação: Pontos 

Diploma do curso  na área especifica 

que estiver concorrendo o candidato; 

50.0(Cinqüenta 

pontos) 

Certificado de Pós-Graduação com carga 

horária mínima de 360 hrs em entidade 

reconhecida pelo MEC na área de atuação 

do cargo; 

10.00(dez pontos)

Certificado de Mestrado em entidade 

reconhecida pelo MEC na área de atuação 

do cargo Certificado; 

15.00(quinze 

pontos) 

Certificado de Doutorado em entidade 

reconhecida pelo MEC na área de atuação 

do cargo Certificado; 

20.00(vinte 

pontos) 

Certificado de conclusão de cursos de 

aperfeiçoamento relacionados com a área 

específica que estiver concorrendo, com 

no mínimo 40 hrs. 

5.00(cinco 

pontos) 

EVENTOS DAS PREVISTAS

Inscrições e entrega de 

Títulos  

29/05 a 04/06 de 2012 

Analise dos Títulos 05 a 06/06/2012 

Publicação do Resultado 11/06/2012 

Recebimento de Recurso 13/06/2012 

Divulgação dos Recursos e  

do Resultado Final 

15/06/2012 

Homologação Final  18/06/2012 

Convocação para assinatura 

dos Contratos 

20/06/2012 

ANEXO I
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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 7 DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
7.1- Os Candidatos selecionados serão classifi cados por ordem 

decrescente, de acordo com os pontos obtidos na analise de títulos 
e critérios de desempates.

7.2 – Será classifi cado o candidato deverá somar no mínimo 
50,0 pontos.

8 DO DESEMPATE:

8.1 – No caso de empate quanto ao número de pontos, obtidos 
através da analise de títulos, o desempate será respectivamente:

a) Maior idade;
b) Maior número de dependentes;
c) Sorteio.

9 DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

9.1- Após a realização do processo seletivo, o resultado fi nal será 
divulgado no mural da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal 
de São Francisco do Guaporé e em Jornal de Grande Circulação.

9.2- Após a publicação do resultado fi nal, o candidato terá 24 
hrs, para aprestar recurso devidamente fundamentado, o qual será 
dirigido à Comissão de Organização do Teste Seletivo, no endereço 
supra citado.

9.3 – Se houver recurso, a Comissão terá o prazo de 24 hrs para 
dar uma decisão.

9.4 – Decidido todos os recursos,  o resultado fi nal será homolo-

ANEXO II
DISCRIÇÃO SÚMARIA DOS CARGOS



mata, ainda virgem, com 
toda madeira e perfeita-
mente apropriada para se 
fazer um ou mais projetos 
de manejo. curral sim-
ples. casa sede em alvena-
ria coberta com telha de 
barro e casa para peão co-
berta com Eternit. Aceita 
proposta, Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se  
sitio de 21 alq. em Alvo-
rada D’Oeste. formados, 
3 represas, 2 repartições 
de pasto, curral de 40 X 
40, tulha de 4 X 4 cober-
ta com eternit. casa de 
madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de 
L, coberta com telha de 
barro e piso queimado, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro sanitário piso 

CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante Tamandaré, 5.641 
– Zona Rural – Alvorada d’ 
Oeste. A propriedade tem 1 
alq. e uma quarta, toda em 
pasto, cercada com 12 fi os 
de arame liso e com 3 di-
visões de pasto, todas com 
água “ótima para criação de 
carneiros ou cabritos”. Tu-
lha medindo 3X4, represa, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro medin-
do 8X22 com 3 quartos, 
banheiro, sala, cozinha, 
dispensa, na cerâmica e 
forro de PVC, cercada 
com muro e balaustres. 
Mas aceita proposta ou 
troca em gado, caminhão 
ou carro. Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

Cód_FZ_001_11_JIP_
RO – Vende-se fazenda 
com 9.000 alq. dos quais, 
2.560 alq. são de pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
em processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
-Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno porte, 
3 casas sede, mais casas 
para peões; 3 currais. E 
ainda tem: 7.200 cabeças 
de gado, 60 touros; e 100 
animais de lida. Também 
trator esteira D-65; trator 
Caterpillar D-4; 1 Patrol; 
1 caminhão caçamba; 1 
trator Massey Ferguson 
292, ano 2005; 1 trator 
Massey Ferguson 290, 
ano 1988; entre outros. 
Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se 
fazenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barra-
cão coberto com Eternit 
de 10X8, 5 represas,  casa 
pra peão de 7X5, energia 
da CERON e água de 
poço. Título Definitivo. 
Valor é Dois Milhões, 
incluindo 100 cabeças de 
gado e mais um trator da 
Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem no município de 
Castanheiras. cercada 
com arame liso de 5 e 6 
fi os e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
de gesso, em alvenaria, 

queimado. Água de poço, 
e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se 
sitio localizado a mais 
ou menos 25 Km de Ca-
coal, com 5.5 alq. Sendo 
1 de reserva, 3 de café 
e 1,5 com uma casa e 
vários pontos bons para 
outros cultivos, represa e 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_
RO - Vende-se sitio de 
16 alq. todos formados, 
em Machadinho do Oeste 
, com 2 divisões todas 
cercadas e com água. 1 
remanga de 30x30, curral 
coberto, casa de madei-
ra coberta de eternit de 
7X7. 3 represas, 500 
pés de cafés no quintal 
e pomar com grande 
variedade de arvores 
frutíferas.  Valor R$ 

com mais ou menos 600 
m2 de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

Cód_FZ_091_09_
PRM_RO - Vende-se 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 forma-
dos e cercado e 55 alq. 
de mata. 8 repartições e 
mangueira com 8 repar-
tições, tulha coberta de 
eternit, pomar, 3 represas 
e um rio médio. Uma 
casa de alvenaria coberta 
com telha, 2 quartos e 
uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_
SER_RO - Vende-se fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fi os, com varias divisões 
todas com água, curral 
com balança e tronco, 
dois rios e varias nas-
centes. Sede de alvenaria 
inacabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

Cód_FZ_020_11_
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 
110 cercados e formados, 
localizada na lh 106 - km 
12 – Lado Norte, São 
Miguel do Guaporé. 105 
alq. de mata virgem  16 
repartições de pastagem, 
todas com água, cerca de 
arame liso com 5 fi os 7 
represas, curral de 30X30, 
tulha de 7X7, 9.000 pés 
de café. Casa de madeira 
coberta com eternit, piso 
queimado, medindo 8X8, 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Energia 
elétrica.. Estuda-se pro-
posta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  muni-
cípio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os. várias divi-
sões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista  Casa 
Sede em alvenaria, 12 
casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral e 
casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e ferra-
mentas. Pista para pouso 
de avião de pequeno porte 
com 800 m. Escritura Pú-
blica, mas aceita proposta, 

inclusive de pagamento.  
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

Cód_FZ_040_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município de 
Costa Marques com 800 
alq. 400 formados em 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
pelo 9954-1016.

COD_FZ_039_11_
CMA_RO – Vende se 
fazenda em Costa Mar-
ques, com 1.270 alq., 
com 500 alq. formados 
em pastagem, 8 divisões 
todas com água. área de 

Vende-se apartamento escriturado no 
Condomínio Varandas do Urupá, medindo 
198,74 m² com 3 salas, uma suíte, 2 quartos, 
4 sacadas, 1 WC social, cozinha, quarto de 
empregada com WC, área de serviço, gara-
gem e piscina. Valor R$ 260 mil. Contato: 
8425-1557.

VENDE-SE APARTAMENTO

VENDE-SE 

UM MOTOR SCANIA GERADOR
180 KVA
CONTATO:34215258 COMERCIAL SÃO 

JOÃO

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sexta-feira, 25 de maio de 2012 - Correio Popular Este é o mundo automanifestação.10

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: CLAYTON MALTAROLO, bra-
sileiro, inscrito no CPF n° 644.278.112-72, portador 
do RG n° 228858522 SSP/RO, atualmente em local 
incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualifi cada 
para que PAGUE, no prazo de 15 (quinze) dias a 
importância de R$4.854,91 (quatro mil, oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), 
em espécie, advertindo-o de que poderá, no mesmo 
prazo opor embargos que suspenderão a efi cácia do 
mandato inicial, cientifi cando-se de que efetuado o 
pagamento, fi cará isento do pagamento de custas e 
honorários advocatícios.

RESUMO: O requente é credor do requerido na 
importância de R$3.975,00, representado por um 
cheque de titularidade do requerido que foi apresen-
tado e devolvido por insufi ciência de fundos, sendo 
que o referido título foi dado como pagamento de 
produtos comercializados pela requerente. ...Assim 
requer a citação do requerido para no prazo de quinze 
dias pague a importância de R$4.854,91 (quatro mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um 
centavos), condenando-o ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios.

OBS: O Prazo para o pagamento ou embargos 
passará a correr após expirar o prazo de publicação 
do edital.

Processo: 0009769-82.2010.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Bigsal-Industria e Comércio de Su-

plementos Para Nutrição Animal Ltda
Advogado: Yuri Robert Rabelo Antunes OAB/RO 

4.584 e outros
Requerido: Clayton Maltarolo 
Valor da Causa: R$3.975,00 (três mil, novecentos 

e setenta e cinco reais)

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná,  n° 615, CEP: 78.960-000- Fone: (069) 
421-1337 ou 421-1369

Ji-Paraná-RO, 23 DE ABRIL DE 2012

LUZIA LOPES CASTELAN
Escrivã Judicial em Substituição

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA E INSTALAÇÃO
A EMPRESA PADARIA SHOPING LAR SUPER-

MERCADO LTDA-ME,  localizada na av. Capitão 
Silvio n; 406, centro, São Miguel do Guaporé –RO, 
CNPJ ; 01.031.393/0001-63, torna publico que 
requereu ao COLMAN/SEDAM em 25/01/2012, a 
LICENÇA PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇAO 
para a atividade, VAREJISTA DE PRODUÇÃO DE 
PADARIA E DE CONFEITARIA, com uso de  forno 
com queima de resíduos de madeira fornecidos em for-
ma de doação de madeireiras instaladas no município.

PEDIDO DE CRA – CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL

O ARTESÃO JANDIR DOS SANTOS, localizado 
na linha 25, km 02, sentido Rolim de Moura, municí-
pio de São Miguel do Guaporé, CPF- 225.397.869-87, 
torna publico que requereu ao COLMAN/SEDAM em 
25/01/2012, A CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
AMBIENTAL – CRA, PARA A ATIVIDADE DE 
ARTESANATO EM APROVEITAMENTO DE 
MADEIRA.

100.000,00. Mas, aceita 
proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melga-
ço – Pimenta Bueno, 48 
alq., sendo 30 alq. todo 
formado e cercado com 
arame liso. Várias re-
partições, algumas com 
água e vários lugares 
para represas, um rio 
que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o 
sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita 
proposta. Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 
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Ji-Paraná, sexta-feira, 25 de maio de 2012 - Correio Popular11A Vida do homem é existência eterna.

AVISO DE CANCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guapo-
ré – RO, através de seu PREGOEIRO, designada 
pela portaria nº 728/CPL/2011, torna público para 
conhecimento dos interessados que  no Pregão Pre-
sencial nº 083/2012, Processo nº 486/2012 tendo a 
fi nalidade: Despesas com Contratação de 01 (um) 
Caminhão Vasculante, para Transportar Calcário 
aos Pequenos Produtores Rurais no Município de 
São Miguel do Guaporé, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Agricultura. Foi 
Cancelado devido a falta de Adequação no Projeto 
Básico. Maiores informações serão prestado na sala 
da CPL em horário de expediente ou pelos telefones 
069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 24 de Maio de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

Decreto nº 085/GAB/2012 
De: 24 de Maio de 2012

“EXONERA CANDIDATO APROVADO 
EM CONCURSO PARA CARGO EFETIVO”.

O Prefeito Municipal de Teixeiropolis/RO 
SR. ANTONIO ZOTESSO, no uso de suas 
atribuições legais,  

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerado o Sr. VANDERLEI 
BATISTA DE MORAIS, brasileiro, casado, 
portador do CPF n° 654.521.432-20, ao cargo 
de Operador de Equipamentos Agrícolas, do 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Teixeirópolis/RO.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Teixeirópolis, 24 de Maio de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através da 
Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 17 de 
2012, torna público que realizará Licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Unitário, 
nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto Federal nº 
5.450/05, Decretos Municipais nº 102 e 27/2007, apli-
cando-se subsidiariamente a Lei nº8.666/93. Objeto- 
Aquisição de um coletor compactador de lixo 10mt³, 
para atender a solicitação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, toda a descrição encontra-
-se no Edital. Processo Administrativo nº 1161/12. 
Recursos: Próprios. Data para abertura de propostas e 
inicio da sessão pública: dia 11 de junho de 2012, com 
início às 09h:00, horário de Brasília – DF, local www.
bll.org.br “acesso identifi cado no link - licitações”. 
Informações Complementares: O Edital encontrar-se-
-á a disposição dos interessados no site supracitado, 
bem como no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, e 
ainda, na Sala de Licitações na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste - RO, Av. 
Marechal Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à 
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente 
das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações 
através do telefone (69) 3412-2647.

Alvorada do Oeste/RO, 24 de maio de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO 

CONSIDERANDO O RELATÓRIO FINAL DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRE-
SENCIAL N.º 13/FMS/2012, APRESENTADO 
PELA PREGOEIRA, CONSTANDO NO PROCESSO 
DE N.º FMS-145/2012, QUE TEM POR OBJETO 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 
PERMANENTES, PARA ATENDER A SOLICITA-
ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
HOMOLOGO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
A FAVOR DO(S) LICITANTE(S): ANDRADE & 
RODRIGUES LTDA EPP, NO VALOR TOTAL DE 
R$ 7.256,50 (SETE MIL DUZENTOS E CINQUEN-
TA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 
DE SOUZA & NASCIMENTO LTDA ME, NO 
VALOR TOTAL DE R$ 5.760,00 (CINCO MIL SE-
TECENTOS E SESSENTA REAIS), CARIMBOS 
MILLENIUM LTDA ME, NO VALOR TOTAL 
DE R$ 6.489,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS).

ALVORADA DO OESTE, 24 DE MAIO DE 2012.

JOSÉ JOÃO DOMICIANO
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº. 004/CPLM/2012.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Nº. 731/SEMEC/2012.

A Prefeitura de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPLM, torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade 
de CONVITE, do tipo de “Menor Preço Unitário”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
e ainda por outras legislações pertinentes se assim 
for o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura – SEMEC. DO OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de 
Ornamentação e Sonorização, para atender as ativi-
dades culturais da SEMEC. LOCAL E DATA DE 
ABERTURA: 01 de junho de 2012, às 08h00min, 
na sala de reunião da CPLM, sala 15, no prédio da 
Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n°. 1613 – Centro. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos através do site www.presi-
dentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou na própria sala da 
CPLM. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 24 de maio de 2012.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº. 005/CPLM/2012.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 681/
SEMAT/2012.

A Prefeitura de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPLM, torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade 
de CONVITE, do tipo de “Menor Preço Unitário”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
e ainda por outras legislações pertinentes se assim for 
o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de 
Agricultura Meio Ambiente e Turismo - SEMAT. DO 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de locação de banheiro químico, locação de 
tenda e confecção de cartazes. LOCAL E DATA DE 
ABERTURA: 04 de junho de 2012, às 08h00min, 
na sala de reunião da CPLM, sala 15, no prédio da 
Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, n°. 1613 – Centro. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos através do site www.presi-
dentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou na própria sala da 
CPLM. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 24 de maio de 2012.
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº. 006/CPLM/2012.
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº. 700/SEMAT/2012.

A Prefeitura de Presidente Médici/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPLM, torna 
público para conhecimento dos interessados que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO sob a modalidade 
de CONVITE, do tipo de “Menor Preço Unitário”, 
na forma do disposto na Lei nº. 8.666/93 e alterações, 
e ainda por outras legislações pertinentes se assim for 
o caso. DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de 
Agricultura Meio Ambiente e Turismo - SEMAT. DO 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviço de Eventos de sonorização e iluminação. 
LOCAL E DATA DE ABERTURA: 05 de junho 
de 2012, às 08h00min, na sala de reunião da CPLM, 
sala 15, no prédio da Prefeitura Municipal, situada 
na Avenida São João Batista, n°. 1613 – Centro. O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes 
ou na própria sala da CPLM. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas de segunda à sexta feira no horário 
das 07h30min às 13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 24 de maio de 2012.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Comissão Especial para organização 
e efetivação da Audiência Pública do 1º quadrimestre 
do exercício de 2012, no uso de suas atribuições e com 
fulcro na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 
2000- Art. 9º- § 4 convoca todos os segmentos orga-
nizados da sociedade, bem como todos os cidadão(s) 
para participarem da referida Audiência, que objetiva 
avaliar o cumprimento das metas fi scais deste terceiro 
quadrimestre.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná
Data: 28 de maio de 2012 (segunda-feira)
Horário: 9 horas
  

Ji-Paraná-RO, 14 de maio de 2012.

WASHINGTON ROBERTO NASCIMENTO
 Secretário Municipal de Fazenda

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 435/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 179/2012
Contratado: TOP CAR PNEUS E ACESSÓRIOS 

LTDA ME
Objeto: Aquisição de peças para os veículos perten-

centes à frota da Secretaria Municipal de Educação, 
conforme discriminado no Projeto Básico, acostado 
aos autos. 

Valor: R$ 118.922,50 (cento e dezoito mil novecen-
tos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária: 
ÓRGÃO: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO 
PROG. TRAB: 12.361.0005.2.058. MANUTEN-

ÇÃO DO PNAT
NOTA EMPENHO: 701/2012 – Elemento de Des-

pesa: 3.3.9.030.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 15 de maio de 2012

 EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 385/2012
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 182/2012
Contratado: BROZEGUINI & DINIZ LTDA, 

CNPJ/MF sob Nº 07.782.438/0001-18
Objeto: serviços de transporte escolar na zona rural 

e urbana, para atender aos alunos da rede pública 
municipal de ensino, para atender situação da falta 
de veículos para suprir a demanda do transporte dos 
alunos da rede pública municipal por um período 
de 140 (cento e quarenta) dias letivos, nos turnos 
matutino e vespertino, conforme itinerários e qui-
lometragem total descrita no Projeto Básico, Edital 
Convocatório nº Pregão Presencial nº 066/2012 e Nota 
de Empenho nº 654/2012.

Valor Total: R$ 179.071,20 (cento e setenta e nove 
mil e setenta e um reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentária: ÓRGÃO: 05. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROG. TRAB: 12.361.0005.2.054. MANUTEN-
ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB 
40% - NOTA EMPENHO: 654/2012 – Elemento de 
Despesa: 3.3.9.0.39.00.00

São Miguel do Guaporé/RO, 02 de maio de 2012

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 738/2011.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 194/2012.
Contratado: ZÉ BRANCO AUTO POSTO 

LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa na aquisição de 

combustíveis e derivados de petróleo, especifi ca-
mente 10.000 (dez mil) litros de gasolina comum, 
para atender as necessidades no abastecimento dos 
veículos pertencentes a Secretaria solicitante, confor-
me consignado no projeto básico acostado aos autos.

Valor: R$ 3,10 (três reais e dez centavos) por litro, 
perfazendo um total de R$ 31.000,00 (trinta e um 
mil reais).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº. 
675/2012, unidade orçamentária 05.001, projeto 
atividade 12.361.0005.2.053, elemento de despesa 
3390 30 00 00

São Miguel do Guaporé/RO, 08 de maio de 2012.

PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA 
 EU, ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA INSCRITO 

NO CPF: 478.628.902-72 VENHO POR MEIO DES-
TE REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍ-
PIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA 60  GLEBA 02 
LOTE 91 , ZONA RURAL.

PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA 
 EU, RENATO FERNANDES KUSMO INS-

CRITO NO CPF: 530.423.952-00 VENHO POR 
MEIO DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM O 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA 
A ATIVIDADE DE PISCICULTURA LOCALIZADO 
NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA T4  
GLEBA 08 LOTE 08 , ZONA RURAL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012

O Município de Seringueiras, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 37/2012, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. Sob o regime se execução indireta tendo 
como Objeto: contratação de empresa especializada 
em organização de eventos, para atender o gabi-
nete, no Município de Seringueiras/RO, conforme 
Projeto Básico, autorizado pelo Processo Adminis-
trativo Nº. 453/2012, com recursos: RECURSOS 
LIVRES. O recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e propostas de preços, se dará na 
sessão de abertura do certame que será realizado 
às 08:0h, do dia 06 de junho de 2012, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL. O pre-
sente edital e seus anexos, poderá ser adquirido 
junto a comissão permanente de licitação, mediante 
recolhimento a Prefeitura do Município de Serin-
gueiras, a importância de R$ 20,00 (vinte reais), 
não reembolsáveis, através de DAM, emitido pelo 
Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis das 
07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 24 de maio de 2012.

 Alexandre Soares
 Pregoeiro


