
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, 

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, barracão 
coberto com Eternit de 
10X8, 5 represas,  casa pra 
peão de 7X5, energia da 

CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pasto, 
cercada com 12 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, casa 
de madeira, coberta com te-
lha de barro medindo 8X22 
com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, na 
cerâmica e forro de PVC, 
cercada com muro e balaus-
tres. 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 banheiro. 
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 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 11 e 12  de fevereiro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

de Presidente Médici e 
Cacoal RO. 1.099 alq., 600 
formados e cercados, com 
pastagens mista. 26 repar-
tições, 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 alve-
naria, barracão para imple-
mentos agrícolas, barracão 
para trator e exposição de 
gado, energia elétrica com 
transformador de 10 KVA, 
poço artesiano, curral co-
berto 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. 
Escritura Pública. Valor é 
R$ 10.000.000,00. Mas, 
aceita proposta. Interessa-
dos tratar com os correto-
res: Josias – (69)8469-2588 
“Operadora: - Oi” / Lúcio – 
(69)9901-1533 “Operadora 
Vivo” / Vicente – (69)8114-
4243 “Operadora 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 

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 realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra 
autorizado através do processo nº 061/SEMED/2012, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 024/2012, tendo a finalidade: 
Despesas com Aquisição de Material Permanente, 
Confecções de Jogo de Mesinhas e Carteira Escolar, 
para Atender as Necessidades das Escolas Pólos e 
Creche Municipal Através da Secretaria Municipal de 
Educação. Valor Estimado R$ - 48.184,90 (Quatro e 
Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Noventa 
Centavos), conforme especifi cações constantes no 
Edital, Data de Abertura: 27/02/2012 as 09h00min 
horas, no endereço AVENIDA SÃO PAULO, 1490, 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé. O 
ato convocatório e todos os elementos integrantes 
encontram-se disponível para consulta, na sala da 
CPL. E sua aquisição poderá ser feita de segunda a 
sexta feira das 07h00min as 13h00min ou pelo e-mail: 
pregaosmg@hotmail.com, mediante requerimento. 
Maiores informações serão prestado na sala da CPL 
em horário de expediente ou pelos telefones 069-
3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 10 de Fevereiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

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 realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra 
autorizado através do processo nº 124/SEMED/2012, 
a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 026/2012, tendo a fi nalidade: Des-
pesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios e Carga 
de Gás de Cozinha,  para Atender as Necessidades da 
Creche Municipal Através da Secretaria Municipal de 
Educação. Valor Estimado R$ - 14.702,50 (Quatorze 
Mil, Setecentos e Dois Reais e Cinqüenta Centavos), 
conforme especifi cações constantes no Edital, Data de 
Abertura: 28/02/2012 as 09h00min horas, no endereço 
AVENIDA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal 
de São Miguel do Guaporé. O ato convocatório e to-
dos os elementos integrantes encontram-se disponível 
para consulta, na sala da CPL. E sua aquisição poderá 
ser feita de segunda a sexta feira das 07h00min as 
13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.com, 
mediante requerimento. Maiores informações serão 
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou 
pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 10 de Fevereiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

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 realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra 
autorizado através do processo nº 166/SEMOSP 
/2012, a realização de licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 025/2012, Com Registro de 
Preços, tendo a fi nalidade: Despesas com Serviços de 
Lavagens dos Veículos e Maquinários, para Atender 
as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos. Valor Estimado R$ - 132.480,00 
(Cento e Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta 
Reais), conforme especificações constantes no 
Edital, Data de Abertura: 27/02/2012 as 11h00min 
horas, no endereço AVENIDA SÃO PAULO, 1490, 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé. O 
ato convocatório e todos os elementos integrantes 
encontram-se disponível para consulta, na sala da 
CPL. E sua aquisição poderá ser feita de segunda a 
sexta feira das 07h00min as 13h00min ou pelo e-mail: 
pregaosmg@hotmail.com, mediante requerimento. 
Maiores informações serão prestado na sala da CPL 
em horário de expediente ou pelos telefones 069-
3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 10 de Fevereiro de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

EDITAL RESUMIDO DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL. URBANA EXERCÍCIO 2012

Pelo presente Edital Resumido, a FEDERAÇÃO DE 
PESCADORES ARTESANAIS E AQUICULTORES, 
DO ESTADO DE RONDONIA – FEPEARO. e uma 
sociedade civil sem fi ns lucrativos, autônoma. CNPJMF 
14.585.699/0001-03 - Código Sindical de Arrecadação 
MTE/CEF N° 000.564.835.00000-0, por seu Presidente 
. faz saber publicamente da obrigatoriedade do Recolhi-
mento da Contribuição Sindical compulsória no mês de 
fevereiro de cada ano. Os pedidos de GRCSU-GUIA 
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÁO 
SINDICAL URBANA do Exercício 2012 , poderão 
ser solicitados; nos endereços a seguir relacionado : 
Federação de Pescadores Artesanais e Aqui cultores do 
Estado de Rondônia - FEPEARO , a rua terreiro Aranha 
. 2114. Sala 201- centro –FONE 3229 6604- Porto Velho 
/RO, CEP 76.801-092 e E-mail; fepearo@,hotmaíl.com, 
e Colônia de Pescadores Artesanais z-8 DE ARIQUE-
MES- CPAArz-8/RO – a Rua Evaldo Benevides , 146 
- BAIRO MARECHAL RONDON, FONE 3536 13 
21 ARIQUEMES-RO – CEP 76.877.012 e E-mail; 
coloniaz8@klik.com.br CNPJ .07.848-911/0001-12, 
Código Sindical de Arrecadação .MTE/CEF n° 
000564835.98606-1,e COLONIA DE PESCA-
DORES ARTESANAIS Z-12 DE PRESIDENTE 
MEDICI –CPAPMZ -12/RO- a AV . JI PARANA 
973 —BAIRO CUNHA E SILVA . FONE .3471 
1806 - PRESIDENTE MÉDICI/RO CEP, 76916-
000 e E-mail: coloniaz12ro@homail.com. CNPJ 
10.734.651/0001-69, Código Sindical de Arrecadação 
TEM/CEF n° 000.564.835.98649-5, Tudo em confor-
midade com o Artigo 578 a 610 da CLT aprovado pelo 
DL n° 5452 de 1° de maio de 1943 e a Lei n° 11.699 
de 13 de junho de 2008. Alertamos aos pescadores do 
Estado de Rondônia que o recolhimento individual da 
contribuição Sindical Urbana somente terá validade se 
efetuado por meio da GRCSU com código de barras no 
padrão de cobrança bancária da FEBRABAN. Instruída 
pela portaria 488 de 23/11/2005 do Ministério 

do trabalho e Emprego.

Presidente Médici-RO 06 de fevereiro de 2012

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

COMARCA: Ouro Preto do Oeste-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO:20(vinte) dias 

DE: CITAÇÃO DO EXECUTADO ABAIXO, 
para que em 03 (três) dias, pagar a importância de 
R$ 1.103,27 (UM MIL, CENTO E TRES REAIS E 
SETE CENTAVOS) ou nomear bens à penhora sob 
pena de serem penhorados tantos de seus bens para 
a garantia da execução com acréscimos legais e IN-
TIMADO a opor embargos no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da juntada do Edital, nos termos da 
Lei 11.382/06.

DE: José Marildo dos Santos, Brasileiro, Solteiro, 
agropecuário, CPF 323.067.348-44 E RG 375721769, 
e atualmente em lugar incerto e não sabido.

AUTOS: 0002697-13.2011.822.0004
Exequente: Boasafra Comércio e Representações 

Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa. OAB 

2027
Executado: José Marildo dos Santos
Sede do Juízo: Jurista Teixeira de Freitas – Rua 

Café Filho, 127, Bairro União, CEP: 78950-000 Fone 
(Fax): 461-2050, 461-3813 (Fax).

Ouro Preto do Oeste-RO 7 de Fevereiro de 2012

Vânia Apª Faccioli Caram
Chefe de Cartório

Assina por determinação do Juiz

Poder  Jud ic i á r io  do  Es t ado  de  Rondôn ia
Comarca de Ji-Paraná

5 ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
 PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: AZENILDO ANDRADE DE 
ARAÚJO, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 
709.577.382-34, portador da CI RG n° 711.005 SSP/
RO, atualmente em lugar incerto.

Processo: 0011128-33.2011.822.0005
Classe: Monitória
Requerente: Boasafra Comércio e Representações 

Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa OAB 

RO 2027
Requerida: Azenildo Andrade de Araújo
Valor da Ação: R$ 2.230,50

FINALIDADE: Citação do requerido AZE-
NILDO ANDRADE DE ARAÚJO, para PA-
GAR no prazo de 15 (quinze) dias, a importância 
de R$ 2.230,50 (dois mil, duzentos e trinta reais 
e cinquenta centavos), em espécie, ficando 
advertido(a) de que poderá no mesmo prazo opor 
embargos que suspenderão a eficácia do mandado 
inicial, cientificado ainda de que cumprindo a de-
terminação, ou seja, efetuando o devido pagamento, 
fi cará isento do pagamento de custas e honorários 
advocatícios.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de 
prévia segurança do Juízo. Na ausência de embargos 
e/ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se 
na forma de execução.

Sede do Juizo: Fórum Desembargador Hugo Aul-
ler - Avenida Ji-Paraná, 615 – Bairro Urupá, CEP: 
76.900-261-Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 
- Ramal 216 - site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 24 de janeiro de 2012.

Kelma Vilela de Oliveira
Juiza Substituta

na lh 03, Nova Brasilândia 
d’Oeste. Toda formada e 
cercada com arame liso. 
casa de pequeno porte, 
pasto, cercas e aguada mui-
to boa. Tratar Tr. 93412-
2142. 

Cód_FZ_015_11_ALV_
RO - Vende-se fazenda em 
Alvorada D’Oeste, setor 
Novo Destino.700 alq., 
sendo formados 650 alq em 
pastagem, 35 km de cerca 
de arame liso com 6 fi os. 
32 repartições, todas com 
água e cocheira coberta 
com eternit e porteira de 
madeira. tem 6 casas - 5 
com energia elétrica já 
instalada. Sede fica bem 
no centro da propriedade e 

ainda tem motor e gerador 
de energia particular. 5 
currais espalhados. Escri-
turada e Titulo Defi nitivo 
Aceita proposta. Valor R$ 
6.000,00 por alq. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-

corretor37@hotmail.com
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda na 
lh 106 – Lado Norte em Al-
vorada do Oeste. com 300 

CERON e água de poço. 
Título Defi nitivo. Valor é 
Dois Milhões, incluindo 
100 cabeças de gado e 
mais um trator da Marca 
Valmet. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. Tr. 
9954-1016. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/CPL/2012                                            

1. PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, para o conhecimento de interes-
sados, que se encontra instaurada a licitação, 
sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo de Menor Preço Global, conforme o 
Edital de Licitação N.º 039/2012 e regido pela 
Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, com 
sessão de abertura marcada para o dia 29 de 
Fevereiro de 2012, às 09:00 horas, na sala 
de Licitação na sede desta Prefeitura, cito Av. 
Afonso Pena, n.º 2280, em Teixeirópolis/RO, 
telefone (69) 3465-1112, tendo por fi nalidade 
a qualifi cação das empresas e a seleção de 
propostas.

2.  DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui objeto desta licitação a aquisição 

de Prestação de Serviço (Recuperação de 
Estradas Vicinais). A discriminação encontra-
se em anexo. 

3.- DA FONTE  DE RECURSOS
Os recursos orçamentários necessários para a 

Prestação de Serviços licitados são de Recurso 
Próprio.

4.- DO EDITAL E SUA AQUISIÇÃO.
O Edital, bem como o Projeto Básico e 

os demais elementos técnicos pertinentes 
encontram-se disponíveis, para conhecimento 
dos interessados, na sala da CPL, de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 às 13:00, onde poderá ser 
adquirida mediante o recolhimento em DAM 
- Documento de Arrecadação Municipal, no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Teixeirópolis/RO, em 10 de Fevereiro de 
2012.

JUMAR NEGRINE
Presidente da CPL

Decreto 004/GAB/2012 de 06.01.2012


