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CHÁCARA

Cód_CH_038_10_ALV_
RO – Vende-se chácara 
na linha 52 em Alvorada 
do Oeste com 1,2 alq., 
toda em pastagem forma-
da e com cerca de arame 
liso de 5 e 6 fios, com 
pomar e casa de alvenaria 
coberta com telha de bar-
ro e com piso de cerâmica 
e forro de madeira. Ener-
gia bifásica. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 60.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 3412-2142.

CH_015_09_ALV_RO– 
Vende-se chácara loca-
lizada na linha 16 em 
Nova Aliança. Alvorada 
d’Oeste. 8 alq. de pasto 
com cerca de arame liso 
de 5 fios,  02 represas, 
e 1 alq. de mata. Carta 
de ocupação do INCRA. 
Valor 56.000,00. Tr. 9954-
1016.

CH_085_09_ALV_RO - 
Vende-se micro-chácara 
com 2,5 alq., na área 
industrial de Alvorada 
do Oeste, de frente para 
a BR 429, com 01 Bar-
racão em madeira de 
120 X 16, 01 Barracão 
em madeira  de 60 X 
15, 01 Subestação de 
energia com transfor-
mador de 150 KVA; 01 
Caldeira para Vapor; 01 
Secador para Lâminas; 
3 casas de madeira e 
1,5 (um alq. e meio) de 
pastagem, todo cercado; 
Interessados devem tr. 
9974-4030.

CH_033_10_ALV_RO 
- Vende-se chácara de 1 
alq. e ¾ de terra, na linha 
52 em Alvorada D’ Oeste, 
formada com pasto e 
cerca de arame liso, três 
repartições e um pequeno 
curral, mangueirão para 
porcos, casa para cabri-
tos, carneiros e galinhei-
ro, tulha, duas represas, 
casa de madeira, coberta 
com telha de barro, na 
cerâmica, forrada, ener-
gia 110 Watts. Contrato 
de compra e venda. Valor 
R$ 56.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 3412-2142.

CH_1-343_08_ALV_RO 
- Vende-se chácara na Rua 
Castro Alves, nº. 3.781, 
em Alvorada do Oeste, 
com 1 alq. de pasto tipo: 
braqueária, toda cercada 
com arame liso, tulha, 
pomar, galinheiro, chi-
queiro, água do SAAE, 
com 2 casas, em alvena-
ria e coberta de Eternit, 
forradas e com cerâmica, 
cercadas e energia 110 

Watts. R$ 80.000,00, mas 
aceita proposta, Tr. 9954-
1016..

CH_009_10_MIR_RO 
- Vende-se chácara em 
Mirante da Serra com um 
alq. todo cercado, ótima 
terra para se cultivar la-
voura. Tem 3.800 pés de 
café e  represa pequena, 
com casa de madeira com 
2 quartos, 1 sala, banheiro, 
piso queimado. Contrato 
de Compra e Venda. Valor 
R$ 47.000,00, mas aceita 
proposta. Tr. 9974-4030.

CH-000-10-MIR-RO 
- Vende-se chácara em 
Mirante da Serra com 2 
mil pés de café e pasta-
gem, 2 tanques de peixes, 
Contrato de Compra e 
Venda. Tr, 3412-2142.

CH_020_10_MIR_RO 
- Vende-se chácara na 
Rua dos Seringueiros em  
Mirante da Serra. São 
11 datas de 15x30, com 
uma casa de alvenaria e 
cerâmica, coberta com 
Eternit, de 11x8, com 
02 quartos, sala, cozinha 
e banheiro mais a área 
de serviço. Energia 110 
Watts, cercado e água de 
poço. Contrato de Com-
pra e Venda. Valor R$ 
65.000,00, mas aceita 
proposta, 9954-1016..

CH_021_10_MIR_RO 
- Vende-se chácara lo-
calizada na linha 81 em 
Mirante da Serra com 1 
alq. formado e cercado, 
2.000 pés de café e mais 
25 covas de banana, 2 
represas. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 37.000,00, mas aceita 
proposta, inclusive gado. 
Tr. 9974-4030.

TERRENOS

TR_034_10_ALV_RO - 
Vende-se um terreno de 
12x100, na Av. Duque 
de Caxias “Fundo da 
Delegacia‘’ e próximo 
do DETRAN, em Alvo-
rada do Oeste, cercado 
com arame. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
9.000,00, mas aceita Pro-
posta, Tr. 3412-2142.

TR_006_10_MIR_RO 
- Vende-se 8 terrenos 
na Av. Rio Branco em 
Mirante da Serra, murado 
e com poço. Contrato de 
compra e venda. Valor R$ 
40.000,00. A combinar, 
mas se pega como parte 
do negócio, um automó-
vel. Tr. 9954-1016.

TR_010_10_MIR_RO 

- Vende-se um terreno 
de 15X30, cercado de 
balaustre. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 5.000,00, aceita pro-
posta. Tr. 9974-4030.

TR_017_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
100x165, com uma casa 
e um salão de 18x12, 
todo na cerâmica, na 
Avenida dos Migrantes 
em Mirante da Serra, 
próximo ao quartel da 
Policia Militar. Contra-
to de Compra e Venda. 
Valor R$ 100.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

TR_015_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
52x105m próximo ao 
hospital municipal em 
Mirante da Serra, cer-
cado. Contrato de Com-
pra e Venda. Valor R$ 
17.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 9954-1016.

TR_031_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
10x18 localizado na Ave-
nida Rio Branco no centro 
de Mirante de Serra. Con-
trato de Compra e venda. 
Pega-se gado, carro ou 
moto. Tr. 9974-4030.

CASA

CS_040_10_ALV_RO – 
Vende-se casa de madeira 
coberta com telha colonial 
e com piso na cerâmica, 
em Alvorada D’Oeste, 
com 3 qt, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha e wc social. 
Terreno 12 X 30, Cadas-
tro Imobiliário. Valor R$ 
55.000,00, mas aceita pro-
posta, 3412-2142.

CS_072_09_ALV_RO – 
Vende-se casa Rua José 
de Alencar nº 4478 em 
Alvorada do Oeste, terre-
no de 20X50, com 4 qts, 
2 salas, wc na cerâmica e 
dispensa, forro de madei-
ra, murada, com calçada 
e asfalto na frente. Valor 
R$ 100.000,00, mas acei-
ta proposta, 9954-1016.

CS_079_09_ALV_RO 
– Vende-se casa de alve-
naria coberta com telha 
de barro na Av. Café Filho, 
5.201, centro, Alvorada 
do Oeste. terreno 12x30, 
murado e com grades na 
frente. Casa na cerâmica 
e forro de madeira, com 
4 qts, sendo uma suíte, 
sala, cozinha, wc social, 
área em formato de “L”, 
mais uma edícula com 2 
qts, wc social e área de 
serviço. Cadastro Imobili-
ário. Valor R$ 100.000,00, 

mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.

CS_1-367_08_ALV_RO 
- Vende-se casa de alve-
naria coberta com telha 
de barro na Av. São Pau-
lo, 5.132 em Alvorada do 
Oeste, murado em terreno 
de 30 X 30, com 3 qts, 
sendo uma suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozi-
nha, dispensa, wc social, 
todo na cerâmica e forro 
de madeira. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 85.000,00, mas aceita 
proposta, 3412-2142.

CS_018_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na Rua 
Porto Alegre nº 2987 - Mi-
rante da Serra. O Imóvel 
mede 8x7, com 2 qts, sala, 
banheiro todo na cerâmi-
ca, área na frente e fundos, 
cercado, energia monofá-
sica e água de poço. Con-
trato de Compra e Venda. 
Valor R$ 18.000,00. Tr. 
9954-1016.

CS_019_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na linha 81 – Mirante da 
Serra, com 2 qts, sala, 
banheiro todo na cerâ-
mica, piso de assoalho, 
forrada. Contrato de com-
pra  e venda. Valor R$ 
17.000,00, mas aceita 
proposta, 9974-4030.

CS_016_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na Rua 
Rio de Janeiro - Mirante 
da Serra, de 8x5, com 1 
qt, sala, banheiro todo 
na cerâmica e área na ce-
râmica, cercada, energia 
monofásica, água trata-
da. Contrato de Com-
pra e Venda. Valor R$ 
17.000,00 – A vista. Tr. 
3412-2142.

CS_013_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na Rua Sabino Gomes, 
2095 - Mirante da Serra, 
toda na cerâmica e forra-
da, 6x13, 2 qts, sala, co-
zinha, banheiro, despensa 
e área de serviço nos 
fundos, murada no fundo 
e nas laterais. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
25.000,00. Aceita moto 
como parte de pagamen-
to. Tr. 9954-1016.

CS_014_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de madeira 
na Av. Castelo Branco, 
2358 - Mirante da Serra, 
de 12x8, com 2 qts, sala, 
cozinha, banheiro todo na 
cerâmica. Área na frente. 
Piso queimado, murada 
na frente e fundo, calçada 
na frente. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 

R$ 25.000,00, mas aceita 
como parte de pagamen-
to, gado, carro, moto etc. 
Tr. 9974-4030.

CS_024_10_MIR_RO 
- Vende-se casa de ma-
deira na rua D. Pedro 
– Mirante da Serra, em 
piso queimado, 4 qts, 
sala, banheiro em alve-
naria, dispensa. Parte está 
murada e o restante é de 
balaustre, Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 40.000,00, mas aceita 
proposta, 3412-2142..

CS_022_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na linha 
68 – Centro de Mirante da 
Serra, com 3 qts, sala, co-
zinha e banheiro todo na 
cerâmica, piso queimado, 
forrada, cercada e calçada 
na frente. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 25.000,00 – A vista. 
Tr. 9954-1016.

CS_030_10_MIR_RO - 
Vende-se casa de alvena-
ria na Rua Sergipe 1857, 
em Mirante da Serra, com 
3 qts, 2 salas, 1 suíte e 
7 datas anexo (60x60) 
todas vazias, um galpão 
de alvenaria para serviços 
com 50 m2 e um canil. 
Contrato de Compra e 
venda Tr. 9974-4030.

PRÉDIOS 
COMERCIAIS

PC_029_10_ALV_RO - 
Vende-se um hotel muito 
bem localizado em Al-
vorada do Oeste, na Rua 
Osvaldo Cruz Nº. 5431, 
com 14 quartos, 01 recep-
ção, 01 sala, 01 suíte, 2 
banheiros social, cozinha 
grande, e sala de refeição,  
estacionamento para 70 
carros, alugado para o 
CONSÓRCIO FIDENS 
e MENDES JÚNIOR. 
Cadastro de Imobiliário.  
Valor 180.000,00, Inclu-
sive pega carro no Negó-
cio. Tr. 3412-2142.

PC_030_10_SMG_RO 
- Vende-se um prédio na 
Rua Pinheiro Machado 
sobre esquina com Av. 
São Paulo em São Miguel 
do Guaporé, 90 m2 com 
laje coberta com Eternit, 
banheiro na parte de bai-
xo e tendo uma drenagem 
pra mais 2 banheiros na 
parte de cima. Cadastro 
Imobiliário. Valor R$ 
150.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 9954-1016.

CLASSICADOS
 DIVERSOS

CD_039_10_ALV_RO 
– Vende as instalações, 
maquinários e utensílios 
da Sorveteria e Pizza-
ria Gula em Alvorada 
D’Oeste.  Tudo em per-
feitas condições de fun-
cionamento e uso. Valor 
R$ 29.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 3412-2142.

FAzENDAS

Fz_008_10-SER-RO - 

Vende-se fazenda bem 
localizada em Seringuei-
ras,  4 km da BR 429, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fios, várias divisões de 
pasto com água,  dois rios 
e varias nascente, cur-
ral com balança, tronco, 
etc, casa sede em alve-
naria, energia elétrica. 
Documentação Cadastro 
no INCRA. Valor R$ 
3.000,00 por alq. Con-
dições de pagamento a 
combinar. Tr. (69) 3412-
2142.

Fz_1-342_08_ALV_RO 
- Vende-se fazenda 177 
alq., na linha 14, km 20, 
em Alvorada do Oeste. 30 
alq. Em lavoura e 90 alq. 
de pasto cercados com 
arame liso (5 e 6 fios) 
dividida em 9 repartições, 
todas com água, no rio 
Muqui. A fazenda ain-
da tem 57 alq. de mata. 
Curral mede 40x46, com 
balança, tronco, Bret e 
piquete. Casa sede e casa 
para peão, barracão para 
implementos agrícolas. 
Energia com transforma-
dor próprio. Documenta-
ção é Escritura Pública.  
Valor R$ 9.000,00 por 
alq. Condições de paga-
mento a combinar. Tr. 
9954-1016.

Fz_041_09_CBX_RO 
– Vende-se fazenda às 
margens do rio Guaporé 
em Cabixi, com 1.100 
alq., sendo 350 de pasto 
e 300 alq. de pasto nativo, 
com curral com tronco, 
balança, embarcador etc. 
Títulos Definitivos e Ca-
dastros no INCRA. Valor 
R$ 3.500,00 por alq. Pa-
gamento a combinar. Tr. 
9974-4030.

Fz_049_09_CBX_RO - 
Vende se fazenda de 240 
alq. em Cabixi com 70 
alq. de pasto e 74 de mata 
/ reserva.  Escritura Pú-
blica. Valor R$ 8.500,00 
por alq., mas aceita pro-
posta. Tr. 3412-2142.

Fz_052_09_CER_RO - 
Vende se fazenda de 350 
alq. em Cerejeiras, com 
70 alq. de pasto, cercada 
com arame liso, curral e 
5 repartições, todas com 
cocho coberto e água. 
Títulos Definitivos do 
INCRA. Pagamento é 
50% de entrada e o res-
tante negociável. Valor 
R$ 3.500,00 por alq. Tr. 
9954-1016.

Fz_047_09_COL_RO 
- Vende se fazenda com 
189 alq., em Colorado 
do Oeste, 175 formados, 
com 2 casas de madeira 
e 2 currais. Escrituras 
Públicas e Título Defi-
nitivo do INCRA. Valor 
R$ 8.000,00 por alq. Tr. 
9974-4030.

Fz_050_09_COL_RO 
- Vende se fazenda de 
214 alq. em Colorado do 
Oeste com 130 alq. em 
pasto e 203 hect ainda 

de Mata, com energia 
elétrica, água encanada, 
telefone com torre, mini-
frigorífico; pomar com + 
de 100 pés de fruteiras 
e uma casa mista e uma 
de madeira. Valor R$ 
7.000,00 por alq. mas 
aceita proposta. Tr. 3412-
2142.

Fz_053_09_COL_RO 
- Vende se fazenda de 
95 alq. em Colorado do 
Oeste, com 60 alq. de 
pasto formado e cerca-
dos, banhado pelos Rios 
Colorado e Cabixi, com 
2 casas e 1 alojamento 
com dois pisos. Escritu-
ras Públicas registradas. 
Valor R$ 8.000,00 por 
alq., aceita proposta. Tr. 
9954-1016.

Fz_046_09_CRB_RO 
- Vende se fazenda com 
300 alq. em Corumbiara, 
Tem curral com balança, 
tronco coberto e excelen-
te remanga, e 33 reparti-
ções de pasto, todas com 
água, 3 casas,  energia 
elétrica; telefone fixo e 
celular; poço artesiano. 
17 escrituras públicas. 
Valor R$ 12.000,00 por 
alq., mas aceita proposta. 
9974-4030.

Fz_5012_08_JIP_RO 
– Vende-se fazenda com 
957 alq. Com pastagens 
em 23 repartições, com 
curral, tronco e balança e 
plano de manejo já apro-
vado para mais de 25.000 
mil metros cúbicos de 
madeira documentada. 
Documentação Regular. 
Valor a Combinar direta-
mente com o proprietário. 
Interessados fazer conta-
to com 3412-2142.

Fz_051_09_PIM_RO 
- Vende se fazenda de 
712 alq. em Pimenteiras 
com 410 alq. formados, 
na divisa com a Bolívia. 
Titulo definitivo do IN-
CRA. Valor R$ 2.800.00 
por alq.. Aceita proposta. 
Tr. 9954-1016.

Fz_044_09_PMB_RO 
- Vende se fazenda com 
800 alq.em Pimenta Bue-
no, com 390 h de pasta-
gem em 9 repartições. 2.5 
km de cerca com 5 fios; e 
2.5 km de cerca eletrifica-
da com 2 fios. Valor 18@ 
de boi gordo por alq. Tr. 
9974-4030.

Fz_043_09_PMB_RO 
- Vende se fazenda com 
800 alq. em Pimenta Bue-
no com 532 h de pastagem 
11 repartiçõescom 17 km 
de cerca com 05 fios;  9 
porteiras em madeira e 1 
curral com 5 repartições, 
tronco, tronco embarca-
dor, balança e uma área 
coberta de 28X9, e ainda 
2 casas de madeira, Valor 
22@ de boi gordo por alq. 
Tr. 3412-2142.

Fz_042_09_PMB_RO - 
Vende se fazenda com 800 
alq. em Pimenta Bueno, 
com 251 hectares de pas-

tagem em 7 repartições 
com 3 km de cerca com 
5 fios; e 3.5 km de cerca 
eletrificada com 2 fios. 
Com 1 casa de madeira 
assoalhada, medindo 74 
m2, roda d’água e caixa 
com 2.000 litros, barracão 
em madeira. Titulo Defi-
nitivo do INCRA. Valor 
32@ de boi gordo por alq. 
Tr. 9954-1016.

Fz_091_09_PRM_RO 
- Vende-se fazenda em 
Presidente Médice com 
155 alq,  com 100 alq. 
formados e 55 ainda de 
mata. Pasto cercado com 
arame liso, 8 repartições 
e uma mangueira com 8 
repartições, Bret e tronco 
e uma tulha, com uma 
casa de alvenaria e outra 
de madeira, cercadas, 
com água encanada e 
energia elétrica. Escritura 
Pública. R$ 7.000,00 por 
alq., mas aceita proposta, 
tr. 9974-4030.

Fz_092_09_ALG_RO 
- Vende-se fazenda em 
Alto Alegre dos Parecis, 
com 450 alq., sendo 300 
formados e cercados e 
150 ainda em mata. Tem 
mangueira com Bret e 
Tronco, tulha, uma casa 
de madeira com água 
encanada. Escritura Pú-
blica. Valor R$ 10.000,00 
por alq., mas aceita pro-
posta, Tr. 3412-2142.

Fz_048_09_NOL_MT 
- Vende-se fazenda com 
409 alq. em Nova La-
cerda – MT. com casa 
de empregado; Várias 
repartições de pastos; 
curral; cochos, represas; 
energia elétrica; Toda 
escriturada. 50% é pas-
tagem de boa qualidade. 
Valor: R$ 8.500,00 por 
alq. Tr. 9954-1016.

SíTIOS

ST_1_369_ALV_RO - 
Vende-se sítio de 42 alq. 
em  Alvorada do Oeste, 
com 26 alq. de pasto, 3 
represas, e ainda 12 alq. 
em mata, 4 alq. de café e 
casas de moradia, energia 
bifásica, água de poço e 
encanada, tulhas, curral, 
cercas e escola nas pro-
ximidades. Titulo Defini-
tivo. Valor R$ 9.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.
 
ST_022_09_ALV_RO - 
Vende-se sitio na linha 
50 em Alvorada do Oeste, 
23 alq., sendo 20 de pasto 
fechado e cercado por 
arame liso e cerca elé-
trica. e 2,5  alq. de mata, 
com curral. 2 represas, 
casa de madeira e energia 
trifásica e água de poço. 
Escritura Pública. Valor 
a Combinar. Tr. 3412-
2142.

ST-029-10-ALV-RO  - 
Vende-se sítio na linha 
44 em Alvorada do Oeste, 
com 21 alq. com ótima 
pastagem; 2 casas, curral, 
água corrente; energia 
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DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
MOACIR VANUCHI, brasileiro, produtor 

rural, CPF no MF sob o nº 350.182.402+53, 
residente na Primeira Linha, Lote 12, Gleba 4, 
Setor Leitão, no Município de Presidente Médici/
RO, comunica que foram extraviadas, em lugar 
incerto, 05 (cinco) notas fiscais de produtor rural 
numeradas e sequenciadas, sendo que, conforme 
a ocorrência policial nº 423N2011, as mesmas 
estavam em branco. 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e conside-
rando o parecer favorável, HOMOLOGA o proce-
dimento licitatório constante do Processo Adminis-
trativo nº 966/SEMAD/2011, que originou o Pregão 
Presencial nº 26/CPLM/2011, conforme preceitua a 
Lei 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 
8.666/93, e Lei Complementar 123/2006, que tem por 
objeto a Contratação de uma empresa especializada 
para prestar serviços de Assessoria contábil, de 
acompanhamento e análise na aplicação da legis-
lação vigente, no município de Costa Marques, para 
atender as necessidades de Secretaria Municipal de 
Fazenda e Administração, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Administração, o referido objeto a em-
presa: INSTITUTO DE SOLUÇÃO AVANÇADAS 
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRE-
SARIAL - LTDA, no valor total de R$ 140.400,00 
(Cento e quarenta mil e quatrocentos reais).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posterior elaboração 
de contrato na forma da minuta.

Costa Marques-RO, 01 de julho de 2011.
______________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2011.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
20 de 2011, torna público que realizará Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Uni-
tário, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto Federal 
nº 5.450/05, Decretos Municipais nº 102 e 27/2007, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº8.666/93. 
Objeto-Aquisição de tanques de resfriamento de leite, 
para atender a solicitação da Secretaria Municipal de 
Agricultura, toda a descrição encontra-se no Edital. 
Processo Administrativo nº 1694/11. Recursos: Nos 
termos do Contrato de Repasse n. 241.282-90/2007/
MDA/CAIXA. Data para abertura de propostas 
e inicio da sessão pública: dia 14 de setembro de 
2011, com início às 10h:00, horário de Brasília – DF, 
local www.bll.org.br “acesso identificado no link - 
licitações”. Informações Complementares: O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados no site 
supracitado, ou 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, 14 de setembro de 2011.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: JUIZADO DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE COMARCA JI-PARANÁ RO

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAzO DE 20 DIAS

Autos de n° 0008948-44.2011.822.0005
Autos: Eliane Paula da Silva
Ação: Guarda
Requerente: Celso Martins dos Santos
Advogado: Ademar Selvino Kussler OAB 1324

FINALIDADE: Citar o requerido CELSO MAR-
TINS DOS SANTOS, que se encontra atualmente em 
lugar incerto e não sabido, a tomar conhecimento da 
ação de PEDIDO DE GUARDA E AUTORIZAÇÃO 
DE VIAGEM AO EXTERIOR, bem como contestar 
referida ação no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data da publicação deste edital.

ADVERTÊNCIA: Na ausência de resposta, presu-
mir-se-ão aceitos os fatos alegados na inicial.

LOCAL: Forum Des. Hugo Auller, Av. Ji-Paraná, 
615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 – Fax: 
(69)3421-1337  Fone: (69)3421-5128 – Ramal: 222

Ji-Paraná, 26 de agosto de 2011.

Ana Valéria de Queiroz Santiago zipparro
Juíza de Direito

AVISO DE CONTINUIDADE
 DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2011
PROCESSO Nº 1345/2011.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por 
meio da Comissão Permanente de Licitação de Mate-
rial – CPLM torna público, o Aviso de Continuidade 
de Licitação, Tomada de Preços nº 06/2011, tipo 
menor preço GLOBAL, visando à Contratação de 
empresa para execução dos serviços de recupera-
ção de estradas vicinais, com serviços de limpeza 
lateral, conformação de plataforma e revestimento 
primário, em um total de 141,00 Km, no Município 
de Costa Marques, nos trechos descritos e detalhados 
no Plano de Trabalho e demais anexos do Convênio nº 
036/11/FITHA. Nova data para continuidade, que será 
às 10 horas (horário local) do dia 20/09/2011, na sala 
de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Costa Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro.

Costa Marques/RO, 15 de setembro de 2011.

Altair Ortis
Presidente da CPLM

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA- PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 81/11 

O Município de Alvorada do Oeste, Estado de 
Rondônia, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto 
nº 20/2011, torna público, e para conhecimento dos 
interessados, que a licitação na modalidade Pregão 
Presencial 81/2011, autorizada através do processo 
administrativo nº 1573/2011, tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de material necessário e a devida instalação de 
subestação de energia elétrica em escola municipal, 
nos quantitativos descritos no Edital, para atender 
a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, 
cuja, a data de recebimento e abertura dos envelopes 
marcada para o dia 15 de setembro de 2011, às 11h:00, 
foi considerada deserta, pela ausência de interessados.  
Para maiores informações, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30 às 13h30, fone (69) 3412-2647, à Avenida 
Mal.  Deodoro, n.º 4.695 – Sala da CPL.

Alvorada D’Oeste/RO., 15 de setembro de 2011.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 103/SEMSAU/2011
Processo Nº: 390/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: J. CUSTODIO - ME.
CNPJ Nº. 84.604.511/0001-02
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/CPL/2011.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de 

material gráfico. 
Assinatura: 01 de Agosto de 2011.
VALOR GLOBAL: R$ 9.337,90 (Nove Mil e Tre-

zentos e Trinta e Sete Reais e Noventa Centavos).
Empenho: 296/2011 
Assinam:
Celso Luiz Garda
J. Custodio - ME

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAzO: 20 dias

DE: ROSANGELA DA CONCEIÇÃO FERREI-
RA, inscrita no CPF 295. 030. 352-87, e ERICA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS inscrita no CPF 974. 078. 
602-20, ambas residentes à Rua Princesa Isabel, n 
2264, Bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/
RO, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

Finalidade: Citação dos Executados, acima men-
cionado, para, no prazo de 3 dias, pagar o principal 
e cominações legais. Ciente ainda o devedor, de que 
no prazo de embargos, caso reconheça o crédito do 
exeqüente, deposite 30% do valor da dívida, mais 
custas processuais e honorários advocatícios, poderá 
requerer parcelamento do valor restante em até 06 
(seis) parcelas mensais, com correção monetária e 
juros de 1% ao mês. O não pagamento de qualquer 
das prestações acarretará o vencimento imediato das 
demais parcelas e prosseguimento da execução, com 
aplicação da multa de 10% sobre saldo remanescente. 
Em caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o 
valor dos honorários será reduzido a metade. 

Valor da Dívida: R$ 1. 432, 55 (um mil, quatrocentos 
e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em 
02/08/2010. 

Processo: 0000681-63. 2010. 8. 22. 0023 
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Demais Execuções (Cível)
Assunto: Cheque
Parte Autora: C. Brassaroto Fenali ME
Advogado: Joyce Borba Defendi OAB/RO 4030
Parte Ré: Rosangela da Conceição Ferreira e 

outros
Valor da Ação: R$ 1. 432, 55 em 02/08/2010

São Francisco do Guaporé/RO, 30 de março de 
2011. 

Marcus Vinícius dos Santos de Oliveira
 - Juiz de Direito

Sede do Juízo: 1ª Vara Cível da Comarca de São 
Francisco do Guaporé Rua São Paulo, 3932, Cidade 
Baixa, São Francisco do Guaporé/RO. Cep: 76. 
935-000 Fone: Fax (069) 33621-3028/2277/2546 
Adm. /Fax

elétrica, e água de poço. 
Escritura Publica Valor 
R$ 250.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 9954-1016.

ST_006_09_ALV_RO - 
Vende-se sitio de 21 alq. 
em Alvorada D’Oeste, 
formados em pasto, com 
2 repartições, curral, tu-
lha, e casa de madeira, 
com toda instalação hi-
dráulica, energia própria 
e com transformador de 5 
KVA. Escritura Pública. 
Valor R$ 9.000,00 por 
alq., mas aceita proposta, 
Tr. 9974-4030.

ST_005_10_MIR_RO 
- Vende-se sítio em Mi-
rante da Serra com 31,5 
alq. sendo 17 formados 
e cercados e 14.5 alq. de 
mata, com mangueira co-
berta, 02 rios pequenos e 
uma casa de madeira com 
energia 110 Watts. Escri-
tura Pública. Valor R$ 
150.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 3412-2142.

ST_025_10_MIR_RO 
- Vende-se sitio no Dis-
trito de Tarilândia, com 
20 alq., sendo quatro de 
pasto cercado, com um 
curral e uma casa de ma-
deira simples. Contrato 
de Compra e Venda. Va-
lor R$ 5.000,00 por alq., 
mas aceita proposta, Tr. 
9954-1016.

ST_023_10_APR_RO 
– Vende-se sítio na linha 
90 em Alto Paraíso, com  
46 alq., sendo 8 de pasto 
formado e cercado, uma 

lavoura de café com 3.000 
pés, e 34 alq. ainda em 
mata. Direito de Passe. 
Valor R$ 100.000,00, mas 
aceita proposta, Tr. 9974-
4030.

ST_032_10_MIR_RO 
- Vende-se sitio em Mi-
rante da Serra com 13 
alq. todo formado e reser-
va separada, cercado de 
arame liso com 5 repar-
tições. Com uma casa de 
madeira coberta de telha 
de barro, 3 quartos, sala 
e banheiro de alvenaria. 
Pega-se Moto, Carro, 
Gado no negócio. Tr. 
3412-2142.

ST_000_10_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 
alq. todos formados, em 
Machadinho do Oeste, 
com 02 divisões todas 
cercadas e com água, 1 
remanga, casa de madeira 
e 03 represas, 500 pés 
de cafés no quintal e po-
mar. Aguardando Titulo 
do INCRA. Valor R$ 
100.000,00. mas aceita 
proposta, Tr. 9954-1016. 

ST_037_10_MIR_RO 
– Vende-se sítio de 21 
alq. em Mirante da Serra, 
sendo  4 de mata e 17 de 
pastagem, com duas divi-
sões, e toda cercada com 
arame liso. Casa de ma-
deira com energia elétrica 
e um pequeno curral e um 
pomar, além de 6 tanques 
de peixe, Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 130.000,00, mas aceita 
proposta, Tr. 9974-4030.


