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CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada na Rua Almi-
rante 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 divisões de pasto, todas 
com água “ótima para 
criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-
deira, coberta com telha 
de barro medindo 8X22 

VENDE-SE MÓVEIS USADOS

Vende-se uma estante usada para sala na cor 
marfi m. Preço: R$ 50,00. Mais informações 
pelo telefone 3421-6853, falar com Mariana.

Vende-se uma mesa marfi m com cinco cadei-
ras e um tampo de mármore. Preço: R$ 120,00. 
Mais informações pelo telefone 3421-6853, 
falar com Mariana.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob 
a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Preço”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente á 
aquisição de peças e serviços no veículo eco 
sporte, conforme especifi cações, quantitativos 
e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 30 
de Outubro de 2011 às 09:30 horas, na sala 
da CPL da Prefeitura Municipal de Mirante da 
Serra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante 
da Serra - RO; Processo Administrativo nº 
265SEMSAU/2011, valor estimado da contrata-
ção R$ 4.502,90. As informações complementa-
res sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos 
interessados, no horário das 07:00h às 13:00 
horas, de segunda à sexta-feira na própria sala da 
CPL ou pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2011

A Prefeitura Municipal de Mirante da Serra 
– RO torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Pre-
ço por item, e será julgada pelo menor valor do 
Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos 
Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, para atender 
a Secretaria Municipal de Obras Agricultura 
e Meio Ambiente – Aquisição de um trator 
agrícola de pneus e uma carreta de reboque. 
Processo Administrativo nº 1.163/2011. Data 
para inicio de recebimento de propostas: às 
08:00 do dia  18/11/2011; abertura de proposta 
e inicio da sessão de disputa: às 11:00 do dia 
30/11/2011 (horário de Brasília); valor estima-
do da contratação R$ 102.041,00, local www.bll.
org.br. Informações Complementares: O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no 
site supracitado e, ou na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Mirante da Serra - RO, 
em horário de expediente das 07:00 às 13:00 
horas a partir dia 18/11/2011. Para maiores 
informações através dos telefones (69) 3463-
2143 ou 3463-2465.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2011

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob 
a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Preço”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente á 
aquisição de material permanente (ar con-
dicionado, câmara digital e gps), conforme 
especifi cações, quantitativos e condições cons-
tantes nos anexos do edital, partes integrantes 
e inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 30 de Outubro de 2011 
às 10:30 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Proces-
so Administrativo nº 1.017/COPLANO/2011, 
valor estimado da contratação R$ 2.524,38. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário das 07:00h às 13:00 horas, de segunda 
à sexta-feira na própria sala da CPL ou pelo 
telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ

ATO EDITAL N. 013/2011

PUBLICAÇÃO DE RENÚNCIA

O Presidente da Câmara Municipal de Ji-
Paraná, torna público que o Vereador Marcos 
Rogério da Silva Brito, brasileiro, casado, 
agente público, com assento nesta Casa de 
Leis como titular do mandato de Vereador pelo 
PDT no período de 2009/2012, portador do 
RG 594.987/SSP/RO, CPF 602.320.642.53, 
residente e domiciliado na Rua Dom Augusto, 
1321, centro, em Ji-Paraná-RO, apresentou 
renuncia ao Mandato do cargo de Vereador na 
data de 16 de novembro de 2011.

Palácio Abel Neves, 17 de novembro de 
2011.

NILTON CEZAR RIOS
Presidente da CMJP

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2011

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á despesas com hospedagens e alimentação, 
conforme especifi cações, quantitativos e con-
dições constantes nos anexos do edital, partes 
integrantes e inseparáveis do mesmo. A sessão 
de abertura desta sessão será no dia 30 de Ou-
tubro de 2011 às 11:30 horas, na sala da CPL 
da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, 
sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante da 
Serra - RO; Processo Administrativo nº 1.218/
SEMOIU/2011, valor estimado da contratação 
R$ 2.524,38. As informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos in-
teressados, no horário das 07:00h às 13:00 horas, 
de segunda à sexta-feira na própria sala da CPL 
ou pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2011

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á aquisição de material de construção e 
prestação de serviços de pedreiro (pessoa 
física), conforme especifi cações, quantitativos 
e condições constantes nos anexos do edital, 
partes integrantes e inseparáveis do mesmo. A 
sessão de abertura desta sessão será no dia 30 
de Outubro de 2011 às 12:30 horas, na sala da 
CPL da Prefeitura Municipal de Mirante da Ser-
ra, sito a Rua Dom Pedro I – 2389 – Mirante da 
Serra - RO; Processo Administrativo nº 1.126/
SEMTAS/2011, valor estimado da contratação 
R$ 3.172,04. As informações complementares 
sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos in-
teressados, no horário das 07:00h às 13:00 horas, 
de segunda à sexta-feira na própria sala da CPL 
ou pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, 
na cerâmica e forro de 
PVC, cercada com muro 
e balaustres. Valor R$ 
130.000,00, mas aceita 
proposta ou troca em gado, 
caminhão ou carro. Tr. 
3412-2142.

Cód_CH049_11_ALVO_
RO - Vende-se chácara na 
lh 48, 10 alq. formados e 
cercados com arame liso, 
pastagem, 2 rios pequenos, 
casa de madeira, 3 quartos, 
2 salas, cozinha e banhei-
ro. Piso queimado em bom 

estado, área no formato de 
“L”. Escritura pública. Va-
lor R$  105.000,00. Tratar 
9974-4030.   

FAZENDAS

Cód_FZ_042_11_PRM_
RO – Vende A Fazenda 
Cascavel, na BR 364 – KM 
291, entre os municípios 
de Presidente Médici e 
Cacoal RO. 1.099 alq., 
600 formados e cercados, 
com pastagens mista. 26 
repartições, todas com 
água, cocheira coberta e 
cercadas com arame liso 

de 5 e 6 fi os. 499 alq. de 
mata com toda a madeira. 
Com sede de alvenaria, 
barracão para implemen-
tos agrícolas, barracão 
para trator e exposição 
de gado, energia elétrica 
com transformador de 
10 KVA, poço artesiano, 
curral coberto de 40X40. 
Tem ainda casa de madeira 
e um curral de médio porte 
e a 12 km da BR 364 tem 
duas casas de madeira e 
um curral novo. Escri-
tura Pública. Valor é R$ 
10.000.000,00. Mas, acei-
ta proposta. Interessados 

tratar com os corretores: 
Josias – (69)8469-2588 
“Operadora: - Oi” / Lúcio 
– (69)9901-1533 “Ope-
radora Vivo” / Vicente 
– (69)8114-4243 “Opera-
dora TIM”.

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. 
m processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
Paraná, tem 85 repartições 
de pasto, todas com água; 
pista de pouso para avião 
de pequeno porte, 3 casas 
sede, mais casas para pe-
ões; 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 ou-
tros. Valor total da fazenda 
com porteira fechada – 
R$ 18.000.000,00. Valor 
somente da fazenda R$ 
11.000.000,00. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-

gamento. Tr. 9954-1016. 

Cód. FZ_049_11_ALVO_
RO  – Vende-se fazenda 
com 86 alq. documentada, 
na lh 03, Nova Brasilândia 
d’Oeste. Toda formada e 
cercada com arame liso. 
casa de pequeno porte, 
pasto, cercas e aguada 
muito boa. Tratar Tr. 
93412-2142. 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça

COMARCA: JI-PARANÁ
ÓRGÃO EMITENTE: 2ª VARA CÍVEL E DA VARA 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EDITAL DE INTIMAÇÃO E VENDA JUDICIAL

A Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e da Vara da Infân-
cia e da Juventude da comarca de Ji-Paraná-RO, ANA 
VALÉRIA DE QUEIRÓZ ZIPPARRO, torna público que 
será realizada a venda, nas datas, horas e local indicado 
do bem a seguir descrito referente a execução que se 
menciona.

Processo: 0048161-33.2006.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Autor: Caiari Materiais para Construção Ltda
Advogado: Jobeci Geraldo dos Santos OAB/RO 

541-A
Executado: Instaladora Urupá Ltda
Valor da Dívida: R$ 4.762.34

DESCRIÇÃO DOS BENS: Direito da propriedade do 
imóvel urbano denominado lote 09 da quadra 01, setor 
03, com área total de 600m², com limites e confrontações 
seguintes: Frente para a Rua “A”, medindo 20,00 metros; 
Fundos: com o lote 08 medindo 20,00 metros: Lado Direi-
to: com o lote 11, medindo 30,00 metros: Lado Esquerdo: 
com a BR 364, medindo 30,00 metros. Localizado na Rua 
A, esquina com a BR 364, 2º distrito, vazio, de localização 
comercial. Imóvel objeto da matrícula n. 7.757 do Cartó-
rio de Registro de Imóveis de Ji-Paraná-RO.

Valor da avaliação: R$ 90.000,00

Data da avaliação: 10/2011

Data para primeira venda: 23/11/2011 às 09 hs.

Data para a segunda venda: 05/12/2011 às 09 hs.

Leiloeira: Ivanilde Aquino Pimentel – Jucer 015/2009

Os Créditos Tributários relativos a imposto incidente 
sobre o imóvel, objeto de arrematação em Hasta Pública, 
sub-rogam-se sobre o preço depositado pelo adquirente.

Local da venda judicial – Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, 
Fórum de Ji-Paraná-RO.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: Cabe ao arrematante o 
pagamento da comissão da leiloeira no percentual de 10% 
em caso de bens móveis e 6% em caso de bens imóveis, 
sobre o valor da arrematação.

OBSERVAÇÃO: 1 – Não sendo possível a intimação 
pessoal do(a) executado(a), fi ca este (a) intimado(a) por 
este edital.

2 – Sobrevindo feriado nas datas designadas para 
venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil 
subsequente.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na segunda 
venda no mesmo dia, hora e local, a fi m de que os mesmo 
sejam arrematados por quem maior preço lançar, desde 
que a oferta não seja vil (não inferior a 60% do valor da 
avaliação).

3 – Caso o devedor resolva adimplir a dívida direta-
mente com o credor, após a realização da venda judicial, 
CABERÁ O CREDOR EXIGIR DO DEVEDOR UM 
ACRÉSCIMO DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DO 
DÉBITO, para pagamento da comissão da leiloeira do 
feito para cobrança dos honorários.

DADO E PASSADO nesta cidade de Ji-Paraná/RO, 
aos 27 de novembro de 2011. Eu ________ Marlene 
Alves Apolinário – Diretora de Cartório, conferi o 
presente edital.

________________________________
Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro

Juíza de Direito

Sede do Juízo: Fórum Des. Hugo Auller, Av. Ji-Paraná, 
615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 – Fax: (69) 3421-
1337 – Fone: (69) 3421-5128 – Ramal: 220 – e-mail: 
jip2civel@tjro.jus.br



CLASSIFICADOS
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2011

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á confecções de materiais gráfi cos, conforme 
especifi cações, quantitativos e condições cons-
tantes nos anexos do edital, partes integrantes 
e inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 30 de Outubro de 2011 
às 07:30 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº 253/SEMSAU/2011, 
valor estimado da contratação R$ 16.484,31. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário das 07:00h às 13:00 horas, de segunda 
à sexta-feira na própria sala da CPL ou pelo 
telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011

O Pregoeiro do Município de Mirante da Ser-
ra - RO torna público para conhecimento dos 
interessados a ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Me-
nor Preço”, sob o regime de execução indireta, 
por empreitada por preço unitário, concernente 
á aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes (ar condicionado, refrigera-
dor, inalador, divã, armários, escadinhas, 
bebedouro, fi ltro, bicicletas e mesa gineco-
lógica, computador, impressora), conforme 
especifi cações, quantitativos e condições cons-
tantes nos anexos do edital, partes integrantes 
e inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 30 de Outubro de 2011 
às 08:30 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº 254SEMSAU/2011, 
valor estimado da contratação R$ 29.700,40. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário das 07:00h às 13:00 horas, de segunda 
à sexta-feira na própria sala da CPL ou pelo 
telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 17 de Novembro de 2011.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

VENDO RESIDÊNCIA
1 suíte, 3 quartos, 4 salas, 2 banheiros, 1 des-

pensa, área de serviço interna, 2 caixas d'água 
(1.000 litros cada), um reservatório de água 
(1.000 litros) com bomba, garagem para dois 
carros, área na frente e em uma lateral, murada, 
portão elétrico e eletrônico, cerca elétrica, 2 
terrenos, jardim externo, rua bloquetada, es-
criturada, localizada na Rua Primeiro de Maio, 
Bairro Dom Bosco,  Ji-Paraná. Tratar: 8421-6330 
ou 9953-1977.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
 PRESENCIAL 050/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, através do 
Pregoeiro Ofi cial conforme portaria 774/2011, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO Sob a modalidade 
Pregão Presencial, do Tipo “Menor Preço Unitário”, 
nos termos do disposto na Lei 10.520/2002 e Lei 
nº. 8.666/93 e alterações. DA AUTORIZAÇÃO 
Processo Administrativo: 1506/SEMBEAS/2011. 
DOS RECURSOS: Secretaria Municipal do Bem 
Estar e Assistência Social - SEMBEAS. DO OBJE-
TO: Aquisição de Bilhete de Passagem. LOCAL E 
DATA DE ABERTURA: 01 de dezembro de 2011, 
as09h00min, na sala de reunião da CPLM, no prédio 
da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João 
Batista, nº. 1613, Centro – Presidente Médici/RO. O 
Edital e seus anexos poderão ser retirados através 
do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes, 
podendo ainda ser retirado na sala da CPLM, sala 
15, na prefeitura municipal de Presidente Médici/RO, 
bem como quaisquer informações poderão ser obtidos 
de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente 
de Licitação).

Presidente Médici/RO, 17 de novembro de 2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO
 PRESENCIAL 051/2011 

O Município de Presidente Médici/RO, através do 
Pregoeiro Ofi cial conforme portaria 774/2011, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra instaurada LICITAÇÃO Sob a modalidade 
Pregão Presencial, do Tipo “Menor Preço Unitário”, 
nos termos do disposto na Lei 10.520/2002 e Lei nº. 
8.666/93 e alterações. DA AUTORIZAÇÃO Processo 
Administrativo: 1512/SEMUSA/2011. DOS RECUR-
SOS: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. DO 
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) automóveis popular 
0 KM, fabricação nacional. LOCAL E DATA DE 
ABERTURA: 01 de dezembro de 2011, as11h00min, 
na sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, 
nº. 1613, Centro – Presidente Médici/RO. O Edital 
e seus anexos poderão ser retirados através do site 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes, poden-
do ainda ser retirado na sala da CPLM, sala 15, na 
prefeitura municipal de Presidente Médici/RO, bem 
como quaisquer informações poderão ser obtidos de 
segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 
13h30min, na sala da CPLM (Comissão Permanente 
de Licitação).

Presidente Médici/RO, 17 de novembro de 2011.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

COMUNICADO
A Empresa Vicente Leão Logística E Transportes 

LTDA, CNPJ 11.538.861/0001-44, localizada na 
Avenida Marechal Rondon, 1428, Bairro Jardim 
Tropical, cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, torna 
público que requereu junto à Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental em 17/11/2011, pedido 
de LICENÇA PRÉVIA (LP), para as atividades de 
transporte rodoviário de produtos perigosos.

Ouro Preto do Oeste, 17 de novembro de 2011.

COMUNICADO
A Empresa Vicente Leão Logística E Transportes 

LTDA, CNPJ n° 11.538.861/0001-44, localizada na 
Avenida Marechal Rondon, 1428, Bairro Jardim 
Tropical, cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, 
torna público que requereu junto à Secretária de Es-
tado do Desenvolvimento Ambiental em 17/11/2011, 
pedido de LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), para 
as atividades de transporte rodoviário de produtos 
perigosos.

Ouro Preto do Oeste, 17 de novembro de 2011.

COMUNICADO
A Empresa Vicente Leão Logística E Transportes 

LTDA, CNPJ n° 11.538.861/0001-44, localizada na 
Avenida Marechal Rondom, 1428, Bairro Jardim 
Tropical, cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, torna 
público que requereu junto à Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental em 17/1012011, pe-
dido de LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para 
as atividades de transporte rodoviário de produtos 
perigosos.

Ouro Preto do Oeste, 17 de novembro de 2011.

RENOVAÇÃO DA LICENÇA
 DE INSTALAÇÃO

O SR. PEDRO ONOFRE TEDESCO, INSCRITO 
NO CPF DO MF SOB O N.º 084.722.897-53,   TORNA 
PÚBLICO QUE PROTOCOLOU REQUERIMENTO 
JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL – SEDAM, PARA A RENOVAÇÃO DA 
SUA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A ATIVI-
DADE DE PISCICULTURA EM SUA PROPRIE-
DADE LOCALIZADA NA SÍTIO BETEL, LINHA 
208, KM 6, GLEBA 33, LOTE 22, PROJETO OURO 
PRETO, NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ (RO).

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ - RONDÔNIA
ÓRGÃO EMITENTE: PRIMEIRA VARA CÍVEL, 

REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA 
DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias

Autos: 0002524-83.2011.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exeqüente: Luiz Carlos Pompilio
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan-OAB/RO 107-B
Executado: Eliane Neves Souza Leite
Valor da ação: R$6.176,53 (03/2011)

CITAÇÃO DE: ELIANE NEVES SOUZA LEI-
TE, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF/
MF n. 485.669.692-00, atualmente em lugar incerto 
não sabido.

A Doutora SANDRA MARTINS LOPES, Juíza de Di-
reito, da Primeira Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná, 
torna público que será realizada a venda do bem a seguir 
descrito e referente à Execução que se menciona.

FINALIDADE: Citação da executada ELIANE 
NEVES SOUZA LEITE, para PAGAR no prazo de 
03 (três) dias, contados da dilação do prazo do Edital 
a dívida acima identifi cada, com juros, correção e 
encargos legais, sob pena de serem penhorados tantos 
bens quantos bastarem para cumprimento integral da 
obrigação, fi cando ciente de que o pagamento integral 
da dívida no prazo acima mencionado, a verba honorá-
ria, será reduzida pela metade e INTIMAÇÃO de que, 
independentemente de penhora, depósito, ou caução, 
poderá opor-se à execução por meio de embargos, que-
rendo, no prazo de 15 (quinze)dias, contados da data da 
dilação do prazo do Edital, através de advogado.

ADVERTÊNCIA: Fica o Executado advertido 
quanto ao disposto no art. 599/601 e art. 740, parágrafo 
único, do CPC c/c art. 600 caput e inciso IV, e art. 740, 
parágrafo único), referente a tipificação de atos 
atentatórios à dignidade da justiça), a seguir transcri-
tos:

Art. 599. 0 juiz pode, em qualquer momento do 
processo: I –ordenar o comparecimento das partes; II-
advertir ao devedor que o seu procedimento constitui ato 
atentatório à dignidade da justiça. Art. 600. Considera-
se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado 
que: I-frauda a execução; II- se opõe maliciosamente 
à  execução, empregando ardis e meios artifi ciosos; 
III- resiste injustifi cadamente às ordens judiciais; IV- 
intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são 
e onde  se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 
respectivos valores. Art. 601. Nos casos previstos no 
artigo anterior, o devedor incidirá em multa fi xada pelo 
juiz, em montante não superior a vinte por cento (20%) 
do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo 
de outras sanções de natureza processual ou material, 
multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível 
na própria execução. Parágrafo único. 0 juiz relevará a 
pena, se o devedor se comprometer a não mais praticar 
qualquer dos atos defi nidos no artigo antecedente e 
der fi ador idôneo, que responda ao credor pela divida 
principal, juros, despesas e honorários advocatício. 
Art. 740. Parágrafo único. No caso de embargos ma-
nifestamente protelatório, o juiz imporá, em favor do 
exeqüente, multa ao embargante em valor não superior 
a 20% (vinte por cento) do valor em execução.

ATO JUDICIAL: “Vistos. Defi ro a citação por edital, 
nos termos do art. 232 do CPC, fi xando o prazo, do 
edital, de 20 dias (inciso IV), para que se considere 
realizada a citação, correndo da data da primeira pu-
blicação. Ji-Paraná -RO, quarta - feira, 13 de julho de 
2011. Sandra Martins Lopes - Juíza de Direito

NATUREZA DO PEDIDO: O exeqüente sustenta 
ser credor da executada na quantia R$5.252,00, sendo 
a dívida consubstanciada em título extrajudicial intitu-
lado nota promissória. Não aponta a origem do débito. 
Demonstra a inadimplência, afi rmando que a devedora 
não cumpriu a obrigação, estando esgotados os meios 
de cobrança amigáveis. Apresenta planilha atualizada 
da divida, cujo valor chega a cifra R$6.176,53, reque-
rendo a citação no moldes do artigo 652 do CPC, sob 
pena penhora.

Ji-Paraná, 09 de novembro de 2011

SANDRA MATINS LOPES
Juíza de Direito

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÕA EMITENTE: SEGUNDA VARA CÍ-

VEL

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO 30 DIAS)

CITAÇÃO DE: CLAUDINEY HERCULANO 
COSME, brasileiro, portador da CI RG: 379.719 
SSP/RO, atualmente em lugar incerto e não sa-
bido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da Parte Requerida 
acima identifi cada, para que tome conhecimento da 
ação abaixo identifi cada e para, querendo, no prazo 
legal oferecer contestação.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor.

Prazo para contestação: 15 (quinze) dias con-
tado da dilação do prazo do Edital.

Autos: 0010380-35.2010.8.22.0005
Classe: Procedimento Ordinário
Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer
Requerente: Beatriz Regina Sator
Advogado: Solange Aparecida da Silva OAB/

RO 1153
Requerido: Claudiney Herculano Cosme
Valor da Ação: R$1.000,00

Ji-Paraná, 20 de setembro de 2011.

Ana Valéria de Queiróz Santiago Zipparro
Juíza de Direito

SEDE DO JUÍZO: Forum Des.Hugo Auller, Av. Ji-
Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 78961070 - Fax: 
(69)3421-1369 - Fone: (69)3421-5128 – Ramal: 
222 – Email jip2civel@tjro.jus.br

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

DE JI-PARANÁ

CONVITE

Assunto: Discussão da pavimentação asfáltica 
ligando o Estado de Rondônia ao Estado do Mato 
Grosso.

A CÂMARA MUNICIAPL DE JI-PARANÁ convida 
toda a comunidade para participar de uma AUDIÊN-
CIA PÚBLICA, para discutir a pavimentação asfálti-
ca de uma via de acesso do município de Rondolândia 
(MT) até a BR-364 no Estado de Rondônia. 

É fato que a cidade de Rondolândia sempre manteve 
laços econômicos com o Estado de Rondônia, mesmo 
antes de sua emancipação ocorrida em 1998. Antes 
disso, ainda quando distrito Mato-grossense, os mo-
radores de Rondolândia deslocavam-se à Rondônia 
para realizar serviços bancários, tratamentos de saúde 
e, principalmente, para comercializar sua produção 
agrícola e pecuária. Daí, a importância em se buscar a 
pavimentação de ao menos uma via de acesso entre a 
cidade Mato-grossense e o nosso Estado de Rondônia. 
Deste modo está em discussão duas vias possíveis para 
pavimentação: um trecho por Ji-Paraná (RO) e o outro 
pela cidade de Ministro Andreazza (RO).

 
O percurso por Ji-Paraná possui cerca de 36 quilô-

metros de estrada a ser pavimentada, apenas o trecho 
que compreende a linha 86 e a Rodovia Estadual 133. 
O restante do trajeto até a BR-364, que passa pelo 
Distrito de Nova Colina (RO) e pela Rodovia 128 até 
a cidade de Ji-Paraná já está pavimentado.  

A outra rota possível para pavimentação seria 
através da linha 05 em Rondolândia até a cidade de 
Ministro Andreazza, com distância, de aproximada-
mente 50 quilômetros de estrada de chão.

A participação de todos será extremamente impor-
tante para o sucesso do evento.

Data: 19 de novembro
Hora: 14:00 horas
Local: Escola Estadual Tupã (Distrito de Nova 

Colina)

Ji-Paraná, 10 de novembro de 2011.

NILTON CEZAR RIOS
Presidente da CMJP


