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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

JORNAL CORREIO POPULAR

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014

PROCESSO Nº 018/2014

Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em prestação de serviços de fotocopias 
(preto/branco) e encadernação (Valor estimado 
R$13.916,00)

 A Câmara Municipal de Jaru-RO,  através 
do pregoeiro torna pública a realização de lici-
tação na modalidade de  PREGÃO PRESEN-
CIAL do tipo menor preço por  ITEM. A sessão 
acontecerá na Sala da CPL, sito a Av. Goias nº 
3531, Jaru-RO, no dia  05/02/2014 às 08:00horas 
– Horário Local. Obtenção do edital: gratuita-
mente através do site www.camaradejaru.ro.gov.
br link portal da transparência, ou diretamente na 
CPL no endereço supracitado. Telefone 69 3521-
2775. Horário das 07h30 às 13:30.

Jaru – RO, 23 de Janeiro de 2014.
 

Roque Rodrigues Pina
Pregoeiro

Portaria 050/CMJ/GP/13

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE JARU

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

“DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO 
DO CONCURSO PÚBLICO 01/2013, PARA 
PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS 
NA CÂMARA A MUNICIPAL DE SERIN-
GUEIRAS”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE SERINGUEIRAS, DEROZ DOMES 
DA SILVA, no desempenho de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Edital de Con-
curso Público n.º 01/2013;

Considerando todo o exposto pelo Instituto 
Exatus, empresa contratada para a realização 
do concurso;

Considerando que o resultado final de classifi-
cados foi publicado no Jornal Correio Popular no 
dia 09/01/2014 e no site da Câmara Municipal, 
no mural da prefeitura e no dia 09/01/2014, e 
não houve interposição de quaisquer recursos 
após tal data;

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele tiverem conhecimento, que HO-
MOLOGA expressamente o resultado final do 
Concurso Público n.º 001/2013 da Câmara Muni-
cipal de Seringueiras, para provimento dos cargos 
relacionados nas referidas classificações finais;

Que o prazo de validade do Concurso Público é 
de dois anos, a contar da publicação do presente 
edital, podendo ser prorrogado por igual período, 
por Decreto do Legislativo, conforme autoriza o 
art. 14º da Lei Municipal n.º 048/1.994.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e, por afixação 
nos murais desta Câmara e Prefeitura Municipal  
e  demais locais de costume.

Por final, CUMPRA-SE.

Paço Municipal de Seringueiras,
 09 de janeiro de 2014.

_____________________ 
DEROZ GOMES DA SILVA

Presidente/CMS

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº072/2013

O Prefeito Municipal de Vale do Paraíso, no uso 
das atribuições legais que são conferidas no Art. 
4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 
2002, Homologa a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial Nº 072/Semsau/2013, do Processo 
Administrativo nº. 180/ Semsau /2013 realizado 
no dia 01/09/2013 às 11hr00 min.

A empresa IMPERIAL COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA- ME venceu a licitação Modali-
dade de Pregão Presencial, no valor Total de R$ 
2.040,00 (dois mil e Quarenta Reais).

Constitui o objeto desta Licitação Modalidade 
Pregão Presencial nº. 072/ Semsau/2013.  Aqui-
sição de um Kit Cirúrgico para sutura em aço 
inoxidável para atender as necessidades da rede 
Básica deste Município de Vale do Paraíso/RO, de 
acordo com especificações técnicas, quantitativo, 
condições, prazo e locais de entrega relacionados 
no Termo de Referencia. 

 
Vale do Paraíso - RO, 17 de Janeiro de 2014.

HOMOLOGO EM, 17/01/2.014

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

ANÚNCIO EMPREGO

Contrata-se técnico para alarme 
monit. disp. total  para viagem em 
Rondônia. Interessados ligar para 
(062) 3239 - 1870 / 4002 6767. Paga-
se salário, alimentação, premiação, 
aluguel de carro. Enviar currículo 
eduardo@newlinealarmes.com.br.

EXTRATO DE TERMO 
ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo 001 de prazo do Contrato: 
166/ASJUR/2013

Processo nº 864/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Tei-

xeirópolis
Contratado: J.R Construções e Terraplanagem 

LTDA EPP. 
Objeto: Prestação de serviço de Aquisição de 

Obras e Instalações para construção de Muro na 
Escola Antonio Francisco Lisboa.

Prazo: De até 30 (trinta dias) corridos.
Data: Teixeirópolis /RO, 23/01/2014.
Assinam: 
J.R Construções e Terraplanagem LTDA EPP. 
Valdir Mendes de Castro
Osiel Miguel da Silva 

ERRATA

Ao contrário do que foi publicado na 
edição do Jornal Correio Popular desta 
quinta-feira, 23 de janeiro de 2014, 
edição nº 4.255, onde se lê Prefeitura 
Municipal de Pimenta Bueno no Aviso 
de Publicação de Licitação do Pregão 
Presencial Nº 003/2014, o correto seria 
Câmara Municipal de Jaru. Pedimos 
desculpas pelo erro.

A Redação 

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO

A Empresa PEMAZA S/A localizada na 
Av. Marechal Rondon, 2425, Bairro: 2 de 
Abril, Ji-Paraná/RO, inscrita sob o CNPJ: nº 
05.215.132/0016-30, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ji-Paraná, em 23/01/2014 a Licença 
Municipal de Localização conforme Processo 
entregue, para  a atividade de Comércio a va-
rejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores.

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO

A Empresa PEMAZA S/A localizada na 
Av. Marechal Rondon, 2425, Bairro: 2 de 
Abril, Ji-Paraná/RO, inscrita sob o CNPJ: nº 
05.215.132/0016-30, torna público que requereu 
à SEMEIA – Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ji-Paraná, em 23/01/2014 a Licença 
Municipal de Instalação conforme Processo 
entregue, para  a atividade de Comércio a va-
rejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores.

PEDIDO DE LICENÇA 
MUNICIPAL DE OPERAÇÃO

A Empresa PEMAZA S/A localizada na 
Av. Marechal Rondon, 2425, Bairro: 2 de 
Abril, Ji-Paraná/RO, inscrita sob o CNPJ: nº 
05.215.132/0016-30, torna público que re-
quereu à SEMEIA – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ji-Paraná, em 23/01/2014 a 
Licença Municipal de Operação conforme Pro-
cesso entregue, para  a atividade de Comércio a 
varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

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

EDITAL DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO
Prazo 30 dias

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO: TERCEIROS 
INTERESSADOS, atualmente em locais incertos 
e não sabidos.

FINALIDADE; CITAR e INTIMAR terceiros 
interessados supramencionados, nos  termos da 
ação de Usucapião proposta por Sergio Pissinati 
e outros em face do requerido Coterra Construção 
e Terraplanagem Ltda, para querendo, oferecerem 
contestação e manifestarem interesse na Causa em 
questão, imóvel objeto da ação abaixo descrito:

IMÓVEL: Lote Urbano n. 22(vinte e dois), da 
Quardra 34 (trinta e quatro), Setor 102, medindo 
16.00 metros de frente e fundo e 28.00 metros 
nas laterais, confrontando à frente com a Rua Rio 
Muqui (antiga Rua Fernandão, no lado direito com 
a Rua Mato Grosso; no lado esquerdo com o lote 
urbano n. 23, de propriedade da Imobiliária Sul 
Imóveis e nos Fundos com o lote urbano n 21 de 
propriedade de Marta Farias Moreira, perfazendo 
uma área 448,00 metros quadrados, Bairro Dom 
Bosco, nesta cidade de Ji-Paraná/RO.

PRAZO PARA CONTESTAÇÃO/ MANI-
FESTAÇÃO: 15 (quinze) dias, contados do tér-
mino de  publicação deste, ou seja, 30 (trinta) dias.

RESUMO DE PEDIDO INICIAL: Os usu-
capientes, propoem a presente ação em face da 
requerida Coterra-Construção e Terraplanagem 
Ltda, pessoas jurídica de direito privado, Alegam 
que adquiriram o imovel urbano supramencionado 
na data 25 de setembro de 2000, detendo daquela 
até, a presente data a posse mansa, pacifica e 
ininterrupta, sem oposição. Alegam que o objeto 
da presente ação foi adquirida pelos usucapientes 
do Sr. Sebastião Venancio da Silva, que por sua 
vez a adquiriu, ainda na data de 02/09/1997 do Sr. 
José Camilo dos Santos, que recebeu na data de 
02/07/1996 em pagamento da empresa Coterra, 
conforme contratos...Assim requerem a citação 
da requerida, dos proprietários confrontantes, 
para, querendo, oferecerem contestação, e ao 
final procedente a pretensão dos usucapientes, 
outorgando-lhe o domínio do lote urbano n.22 
da quadra 034, setor 102, localizado na Rua Rio 
Muqui, esquina com a Av. Mato Grosso em Ji-
-Paraná/RO.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contentada/mani-
festada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos alegados na inicial. 
(art. 285 c/c 319 ambos do CPC).

Processo :0003539-19.2013.8.22.0005
Classe  :Usucapião
Requerente :Sergio Pissinati e outros 
Advogado :Ademar Kussler
Requerido : Coterra Construção e 

Terraplanagem Ltda

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, CON-
TATE-NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO: 
ELETRÕNICO:

Escrivão: jip4civel@tjro.jus.br.

Ji-Paraná, 09 de janeiro de 2014

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial



A Vida do homem é existência eterna. CLASSIFICADOS
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