
  ADMINISTRAÇÃO: MÉDICI PARA 
TODOS 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

A vida não é feita pra homem perderCLASSIFICADOS
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Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Juizado da Infância e Juventude Ji-Paraná
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

INTIMAÇÃO DE: TERCEIROS E INTERESSADOS 
ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: Dar ciência de que, por sentença, foi de-
cretada a interdição de ADEMAR ALACRINO DE JESUS, 
brasileiro, solteiro, beneficiário de INSS, portador do CPF/MF 
032.359.912-55, residente no Abrigo Municipal de Ji-Paraná. o(a) 
qual foi declarado(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil, conforme sentença exarada nos autos abaixo, pela 
Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara Cível desta comarca de 
Ji-Paraná-RO, Dra. Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro, 
em 20 de julho de 2016.

Processo: 0012131-81.2015.8.22.0005
Classe: Procedimento ordinário
Assunto: Tutela e Curatela
Interditante: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interditado: Ademar Alacino de Jesus

Ji-Paraná, 15 de Setembro de 2016.

Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 071/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1298/SEMUC/2016

DO OBJETO: Aquisição de Ar condicionado, liquidificador 
e bebedouro de água. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presi-
dente Médici/RO. DO TIPO: Menor preço Unitário. VALOR 
ESTIMADO: R$ 12.712,97 (doze mil setecentos e doze reais 
e noventa e sete centavos). DATA DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: 16 de novembro 2016, ás 10h30min (horário 
de Brasília). LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
RETIRADA DO EDITAL: www.presidentemedici.ro.gov.br/
licitacoes ou  www.portaldecompraspublicas.com.br  

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO COM OUTORGA

Pedido de, VIDAL RIBEIRO DOS SANTOS, Localização 
Linha 60, KM-15, LOTE 62, GLAB 01, SETOR RIO BRAN-
CO, ALTA FLORESTA D’OESTE – RO, CPF: 242.460.772-
91, torna-se público que requereu ao COLMAN/SEDAM em 
27/10/2016, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
COM OUTORGA para atividade de Piscicultura.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Ji-Paraná – 1ª Vara Cível
Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. Ji-Paraná, 615, 

Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261- Fax: (69) 3421-1337 – Fone: 
(69) 3421-5128

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 dias

Processo: 0006908-50.2015.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Cooperativa de Crédito dos Empresários de Ji-

-Paraná RO
Executado: E. M. Pereira Construtora Me; Fernanda Germana 

Pereira; Elio Marcelo Pereira
Valor da ação: R$ 10.084,86 (06/2015)

CITAÇÃO DE: FERNANDA GERMANA PEREIRA, brasi-
leira, inscrita no CPF n. 923.841.612-53, todos, atualmente em 
lugar incerto e não sabido.

A Doutora Márcia Adriana Araújo Freitas Santana, MMª. 
Juíza Substituta da 1ª Vara Cível desta Comarca de Ji-Paraná, 
Estado de Rondônia, na forma da Lei, etc.

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado (acima qualificado), 
para PAGAR no prazo de 03 (três) dias, contados da dilação do 
prazo do Edital o valor de R$ 10.084,86 (dez mil, oitenta e quatro 
reais e oitenta e seis centavos0, com juros, correção e encargos 
legais, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bas-
tarem para cumprimento integral da obrigação, ficando ciente de 
que o pagamento integral da dívida no prazo acima mencionado, 
a verba honorária, será reduzida pela metade e INTIMAÇÃO 
de que, independentemente de penhora, depósito, ou caução, 
poderá opor-se à execução por meio de embargos, querendo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da dilação do prazo 
do Edital, através de advogado.

NATUREZA DO PEDIDO: A exequente é credora da execu-
tada e o título que legitima o presente procedimento é a cédula 
de crédito bancária n. 4613-7, que concedeu empréstimo no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em que pese a autora ter 
depositado na data aprazada o valor pactuado na conta corrente 
da executada, os mesmos, vencidas as parcelas, deixaram de 
cumprir com o acordo, motivo pelo qual resultou a presente 
ação, estando até esta data inadimplente com o contrato firmado.

Ji-Paraná, 26 de setembro de 2016.

Maria Luzinete Correia da Mata
Diretora de Cartório

Autorizada – Portaria 003/2009/GAB/1ªVCRPC
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SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 
DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Pedido de MARCIANO CLEITON VIEIRA MV, Localiza-
ção RO 383, KM 01,ALTA FLORESTA D’OESTE – RO CNPJ: 
17.400.254/0001-08, torna público que requereu ao NUCOF/SE-
DAM em 27/10/2016, a SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO 
DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, com 
a finalidade de uso para atividade de Depósito de materiais de 
construção em geral.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 095/ASJUR/2016
Processo nº: 514/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: Tigrão Comércio de Veículos Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 

Veiculo sendo: tipo Pick-up 4x2 cabine Dupla 0 km ano e mo-
delo do ano corrente, capacidade mínima de 5 lugares, com ar 
condicionado de serie, Erbegue frontal duplo, direção hidráulica, 
vidros elétricos, sistema de Rádio com entrada de USB, freios abs. 
Potencia mínima de 140 CV, números de cilindros mínimos 04 
em linha, transmissão manual ou automática, motor flex,gasolina/
etanol, roda aro 16,carroceria sob chassi e caçamba com capaci-
dade mínima de 900 kg, capota marítima protetor de caçamba, e 
demais itens exigidos pelo código Nacional de transito, entregar 
emplacado em nome da Prefeitura, Adesivos ou pintura com 
slogan do convênio, garantia mínima do veículo 12 meses, con-
forme empenho e, nos termos e condições do Edital de Licitação 
n° 199/2016 e seus anexos, que passam a fazer parte integrante 
deste Contrato independente de transcrição.

Prazo: O presente contrato é celebrado pelo prazo de 30 (trinta 
dias) consecutivos, a contar da assinatura do mesmo e ordem de 
entrega, conforme Convênio nº 375/DPCN/2015 e Processo de 
Repasse n° 60414.002439/2015-21.

Valor: R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).
Empenho: 810/2016 
Data: Teixeirópolis/RO, 24 de Outubro de 2016.
Assinam: 
Tigrão Comércio de Veículos Ltda
Valdir Mendes de Castro 
Alline Guedes Piazzarollo Altoé

Artista plástica usa internet para produzir peças
( D a  R e d a ç ã o ) 

“Você pode usar a 
internet para aprimo-
rar seu conhecimento. 
Participar de cursos 
ou buscar trabalhos 
que vão fazer você 
ter motivação para 
produzir. Mas tam-
bém deve ter o con-
tato presencial para 
iniciar com a arte”, 
fala Magali Queiroz, 
artista plástica, que 
tem trabalho exposto 
na Casa de Cultura 
Ivan Marrocos até o 
dia 1º de novembro 
(terça-feira).

Essa é a quinta ex-
posição que Magali 
faz. Com trabalho ex-
posto na Justiça Fede-
ral, Ministério Público 
do Estado de Rondô-
nia, na Casa de Cul-
tura Ivan Marrocos e 
Faculdade Católica 
de Rondônia, Magali 
volta a expor na ga-

leria Afonso Ligório.
Magali Queiroz 

nasceu em Cosmora-
ma, cidade do interior 
de São Paulo. Cosmo-
rama em grego signifi-
ca “vista do mundo”. 
Hoje Magali é vista 
do mundo em Porto 
Velho, cidade que ela 
mora há 32 anos, e por 
permanecer todo esse 
tempo aqui, se con-
sidera portovelhense 
nata.

Conheceu a arte há 
18 anos, quando fazia 
curso de duração de 
três anos. Seu inte-
resse de imediato foi 
pelo barroco, seguido 
pela arte acadêmica 
ou academicismo, que 
é o trabalho de não 
imitar a realidade, mas 
tentar recriar a beleza 
ideal nas obras, por 
meio dos clássicos. De 
lá para cá, veio aper-
feiçoando seu trabalho 

com grandes artistas 
renomados.

Depois do contato 
com a arte e aperfei-
çoamento, Magali se 
identificou e atual-
mente produz obras 
voltadas para o por-
trait, trabalho desen-
volvidos para perfis e 
retratos.

Sem muita oportu-
nidade de cursos pre-
senciais, Magali viu 
na internet uma for-
mar de alimentar seu 
trabalho. “Andando 
pelas ruas de Paris”, 
exposição que começa 
nessa quarta (26), foi 
produzida com ima-
gens pesquisadas na 
internet.

“O trabalho vai tra-
zer imagens de como 
é a vida em Paris, mas 
também vai retratar 
Londres, Itália e Es-
tados Unidos”, conta 
Magali. Quando in-

dagada se conhece 
alguns desses países, 
Magali diz que todo 
o trabalho foi desen-
volvido com ajuda da 
rede.

Segundo a artista, 
a exposição mostrará 
as cores e as belezas 
das pessoas. O tra-
balho deve enaltecer 
a vivência que é o 
nosso mondo. Para 
Magali,  o contato 
com a internet é bom 

para adquirir conhe-
cimento, mas é fun-
damental que artistas 
que pretendem seguir 
área artística, deve-
-se buscar o contato 
presencial e depois 
buscar outras formas 
para inspiração de 
trabalho.

Com curadoria de 
Margot Paiva, Porto 
Velho pode prestigiar 
Paris por um olhar 
da artista e ainda co-

nhecer os trabalhos, 
abstracionistas, im-
pressionista e portrait. 
“Andando pelas ruas 
de Paris” começa a ser 
exposta nesta quarta-
-feira (26) e vai até o 
terça-feira (1º) na Ga-
leria Afonso Ligório, 
na Casa de Cultura 
Ivan Marrocos. 

Com informações 
de Maximus Vargas – 
Assessoria.

Exposição 
mostra vida 
em Paris 
e outros 
países
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