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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 telha de barro medin-
do 8X22 com 3 quartos, 
banheiro, sala, cozinha, 
dispensa, na cerâmica e 
forro de PVC, cercada 
com muro e balaustres. 
Mas aceita proposta ou 
troca em gado, caminhão 
ou carro. Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

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. 
em processo de usucapião 
com a Posse Mansa desde 
1.985. A 230 km de Ji-
-Paraná, tem 85 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno porte, 
3 casas sede, mais casas 
para peões; 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 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total 
da fazenda com porteira 
fechada – . Valor somen-
te da fazenda. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se fa-
zenda na lh 106 – Lado 
Norte em Alvorada do 
Oeste. com 300 alq. dos 
quais 150 formados e cer-
cados 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 CERON e água de 
poço. Título Definitivo. 
Valor é Dois Milhões, 
incluindo 100 cabeças de 
gado e mais um trator da 
Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO  – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem no município de 
Castanheiras. cercada com 
arame liso de 5 e 6 fi os 
e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de médio 
grande porte, galpão e 
casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro 
de gesso, em alvenaria, 
com mais ou menos 600 
m2 de construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-

fones: 69-9952-2456 e ou 
8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fi xo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO  - Vende-se 
fazenda na 4º lh com 155 
alq. Sendo 100 formados e 
cercado e 55 alq. de mata. 
8 repartições e mangueira 
com 8 repartições, tulha 
coberta de eternit, pomar, 
3 represas e um rio médio. 
Uma casa de alvenaria co-
berta com telha, 2 quartos 
e uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Energia 
monofásica e água enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no 69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda em Seringueiras, 
com 1090 alq. formados 
e cercado com arame liso, 
5 fi os, com varias divisões 

todas com água, curral 
com balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. 
Sede de alvenaria inaca-
bada, com energia. Tratar 
9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, lo-
calizada na lh 106 - km 
12 – Lado Norte, São 
Miguel do Guaporé. 105 
alq. de mata virgem  16 
repartições de pastagem, 
todas com água, cerca de 
arame liso com 5 fi os 7 
represas, curral de 30X30, 
tulha de 7X7, 9.000 pés 
de café. Casa de madeira 
coberta com eternit, piso 
queimado, medindo 8X8, 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Energia 
elétrica.. Estuda-se pro-
posta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  municí-
pio de Rio Crespo, dos 

quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fios. várias di-
visões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista  Casa 
Sede em alvenaria, 12 
casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral e 
casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 4 0 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município de 
Costa Marques com 800 
alq. 400 formados em pas-
tagem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 

com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-
dindo 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em 
contato pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primave-
ra. 352 alq. 210 formados 
e cercados e 142 ainda 
são de mata, reserva legal. 
pastagens em 8 repartições 
todas com água, curral 
redondo com 32 metros 
de diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa 
Sede em alvenaria coberta 
com telha de barro, na ce-
râmica, forrada com forro 
PVC, 3 quartos, sala, cozi-
nha e um grande banheiro 
social, e área no formato 
de “L”.casa de madeira, 
coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor. Mas 
aceita proposta. Interessa-
dos falar diretamente com 
o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 

– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imó-
veis: Vicente Corretor, 
nos Tel. – 69-3412-2142 
ou TIM: 041-69-8114-

4243.   Podendo ainda ser 
o contato através da Dina, 
no Tel. 69-8457-8877. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _

CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHEIRAS

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.º029/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 
Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade 
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: AQUI-
SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOLICI-
TADO PELA SEMTAS.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Tra-

balho e Ação Social.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0615/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 15/05/2012 AS 11:00 HORAS .
e) VALOR GLOBAL: R$ 70.120,00 (Setenta mil 

cento e vinte reais).
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no Prédio da                           Prefeitura 
Municipal, sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a 
Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

                                        O Edital e seus anexos 
estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço supracitado em dias úteis, 
das 7:00 às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 02 de Maio de 2012.
_____________________________

SUELY MARQUES SANTOS
Pregoeiro Ofi cial  

Port.016/2012

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.º027/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guapo-
ré Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade 
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo ME-
NOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA JUNTO AS ESCO-
LAS MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SEMED.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Educação.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0622/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 15/05/2012 AS 12:00 HORAS .
e) VALOR GLOBAL: R$ 21.123,52 (Vinte e um 

mil cento e vinte e três reais e cinqüenta centavos).
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, no Prédio da                           Prefeitura 
Municipal, sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a 
Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

                                        O Edital e seus anexos 
estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço supracitado em dias úteis, 
das 7:00 às 13:00.

 São Francisco do Guaporé-RO, 02 de Maio de 2012.
_____________________________

SUELY MARQUES SANTOS
Pregoeiro Ofi cial  

Port.016/2012

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Comarca de Ji-Paraná
5ª Vara Cível 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 20 (vinte) dias

CITAÇÃO DE: LUIZ CARLOS BIANCHI, 
brasileiro, casado, portador da CI RG nº 2.211.004 
SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 358.147.999-00, 
atualmente em lugar incerto.

Processo: 0003230-32.2012.822.0005
Classe: Procedimento Ordinário
Requerente: Edelson Aparecido Pereira 
Advogado(a) : Patrícia Rozo Silva Kunz OAB 

RO 2901
Requerido(a): Luiz Carlos Bianchi
Valor de Causa: R$ 545,00

FINALIDADE: Contestar, no prazo mencionado 
a seguir, a Ação de Procedimento Ordinário acima 
identifi cada.

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão acei-
tos pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos 
articulado pelo (a) requerente.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias, 
contados da dilação do prazo Edital.

OBJETIVO DO PEDIDO:  Citação do(a) 
requerido(a), via Edital, sob pena de revelia e confi s-
são, com consequente procedência da ação.

Sede do Juízo: Sede do Juízo: Fórum Desembarga-
dor Hugo Auller – Av. Ji-Paraná, 615, CEP: 76.900-
261. Fone: (069) 3421-1337 ou 3421-1399 – Ramal 
216 – site: www.tjro.jus.br.

Ji-Paraná-RO, 11 de abril de 2012.

Marcos Alberto Oldakowski
Juiz de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

 Nº. 02/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
publico para conhecimento de todos os interessa-
dos que fará realizar no dia 24 de maio de 2012 as 
09h00min, na sala de reunião da comissão permanente 
de licitação-CPLM-O situado na avenida jacarandá 
nº100 nesta cidade de Castanheiras/RO. Licitação 
na modalidade de tomada preço nº02/2012, Proc. 
Administrativo 188/Semosp/2012, objeto: Contra-
tação de empresa especializada em terraplanagem, 
para executar os serviços previstos no Contrato de 
Convenio nº. 046/11/GJ/DER-RO. O edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos, na sala da CPLM-
-O, junto ao pregoeiro, em dias úteis no horário das 
07h30min as 13h30min, no endereço av. jacarandá 
nº100. Castanheiras 02 de maio de 2012.

 PAULO ROBERTO ALVES MACHADO                         
 PRESIDENTE DA CPLM-O                                           

  EXTRATO DO CONTRATO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 219/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2012

Contratado: BRASLUZ LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa especializada 

em confecção, incluindo instalação de 30 (trinta) 
padrões de energia elétrica para as casas do Projeto 
Minha Casa Minha Vida, sendo 25 (vinte e cinco) 
padrões monofásicos, poste de concreto de 06 (seis) 
metros completos, 05 padrões monofásicos, poste de 
concreto de 7,5 metros completos, neste Município

Valor: R$ 27.250,00 (vinte e sete mil duzentos e 
cinquenta reais).

Dotação Orçamentária: Conforme defi nido na 
Nota de Empenho n.º 60/2012, unidade orçamentá-
ria 07.001, projeto atividade 08.626.904/0001-39, 
elemento de despesa 3.3.9.0 39 00

 
São Miguel do Guaporé/RO, 25 de março de 2012

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 299/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012  
Contratado: AUTO POSTO TEIXEIRA LTDA-ME
Objeto: Fornecimento de 80.000 (oitenta mil) litros 

de óleo diesel da marca IPIRANGA, para atender as 
necessidades no abastecimento dos veículos perten-
centes à Secretaria Municipal de Educação.

Valor: R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) 
por litro de óleo diesel, perfazendo um valor global 
dos produtos de R$ 191.200,00 (cento e noventa e um 
mil e duzentos reais).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº. 
596/2012, unidade orçamentária 05.001, projeto 
atividade 12.361.0005.1.030. Elemento de despesa 
3390 30 00.

São Miguel do Guaporé/RO, 19 de abril de 2012

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.º039/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 
Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade 
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: Aquisi-
ção de combustível e lubrifi cante , Solicitado pela  
SEMAGRI.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Agricultura.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0754/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 16/05/2012  AS 07:30 HORAS .
d) VALOR GLOBAL:R$-38.458,00(TRINTA E 

OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA 
E OITO REAIS)

E) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no Prédio da                           Prefeitura 
Municipal, sito: Av. Guaporé Nº4557, esquina com a 
Av. Brasil, Bairro Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

                                        O Edital e seus anexos 
estão disponíveis, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço supracitado em dias úteis, 
das 7:00 às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 02 de Maio de 
2012.

______________________
Suely Marques Santos

Pregoeiro Ofi cial  
Port.016/2012

PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA
 EU, PEDRO MARQUES DOS SANTOS INS-

CRITO NO CPF: 386.257.252-87, VENHO POR 
MEIO DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM 
O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO, PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA 
LOCALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ 
- RO NA LINHA  A-9 LOTE 12 GLEBA 11 , ZONA 
RURAL.

PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA
 EU, LUIZ ADELINO BROEDEL INSCRITO NO 

CPF: 470.267.312-20, VENHO POR MEIO DESTE 
REQUERER A NUCOF/SEDAM O PEDIDO DE 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA LOCALIZADO NO  MUNICÍ-
PIO  DE URUPÁ - RO NA LINHA  A-2 LOTE 23 
GLEBA 24 , ZONA RURAL.

Pedido de Licença Prévia
A Associação Dos Produtores Rurais da comu-

nidade da linha 140 c/ 60, inscrita no CNPJ do MF 
sob o nº 63.787.402/0001-06, com endereço à Linha 
140 c/60 km 35 S/Nº, Localizado no Município de 
Alta Floresta D`Oeste - RO, torna publico que soli-
cito à SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Ambiental), a Licença Prévia para secagem, 
benefi ciamento e armazenamento de café.

Pedido de Licença de Instalação
A Associação Dos Produtores Rurais da 

comunidade da linha 140 c/ 60  , inscrita no CNPJ 
do MF sob o nº 63.787.402/0001-06 , com endereço 
à Linha 140 c/60 km 35 S/Nº, Localizado no Municí-
pio de Alta Floresta D`Oeste - RO, torna publico que 
solicito à SEDAM (Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Ambiental), a Licença Instalação para 
secagem, benefi ciamento e armazenamento de café.

Pedido de Licença de Operação
A Associação Dos Produtores Rurais da 

comunidade da linha 140 c/ 60, inscrita no CNPJ 
do MF sob o nº  63.787.402/0001-06 , com endereço 
à Linha 140 c/60 km 35 S/Nº, Localizado no Municí-
pio de Alta Floresta D`Oeste - RO, torna publico que 
solicito à SEDAM (Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Ambiental), a Licença de Operação para 
secagem, benefi ciamento e armazenamento de café.

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 003/2012
                            
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guapo-

ré Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557 esquina coma Av. Brasil Bairro Cidade Alta, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público, para o conhecimento dos interessados , que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 8.666/93, 
com alterações das Leis Federais 8.883/94 e 9.649/98, 
licitação na modalidade de TOMADA DE GLO-
BAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo 
como objeto a: Contratação de Empresa para 
Serviço Ampliação da Escola Regina de Almeida,  
Solicitado pela Secretaria Municipal Educação

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 
Nº.1662/2011

b) FONTE DE RECURSOS: Tesouro
c) ABERTURA: às 08:30 horas do dia 23 de 

Maio de 2012
d) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Li-

citação, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito: Av. 
Guaporé Nº.4557  Esquina com a Av. Brasil, Bairro 
Cidade Alta, fone: (69) 3621-2386.

e) Valor Global : R$ 315.637,33
O Edital e seus anexos, estão disponíveis, e poderão 

ser adquiridos até 03 (três) dias ates da data de abertu-
ra, mediante a recolhimento ao município no valor de 
R$-30,00 (trinta reais) mediante guia de DAM na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
supra citado em dias úteis, das 7:00 às 13:00.

                         
São Francisco do Guaporé-RO, 02 de Maio de 

2012.
____________________
Roberto Monteiro Alves

PRESIDENTE DA CPL DEC. 15/2012

água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se  sitio 
de 21 alq. em Alvorada 
D’Oeste. formados, 3 re-
presas, 2 repartições de 
pasto, curral de 40 X 40, 
tulha de 4 X 4 coberta com 
eternit. casa de madeira 
de 6 X 8, mais uma área 
em formato de L, coberta 
com telha de barro e piso 
queimado, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro sanitá-
rio piso queimado. Água 
de poço, e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _

CAC_RO - Vende-se si-
tio localizado a mais ou 
menos 25 Km de Cacoal, 
com 5.5 alq. Sendo 1 de 
reserva, 3 de café e 1,5 
com uma casa e vários 
pontos bons para outros 
cultivos, represa e córre-
go, água potável de poço 
e energia bifásica. – Pa-
gamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 
alq. todos formados, em 
Machadinho do Oeste 
, com 2 divisões todas 
cercadas e com água. 1 
remanga de 30x30, curral 
coberto, casa de madeira 
coberta de eternit de 7X7. 
3 represas, 500 pés de 
cafés no quintal e pomar 
com grande variedade de 
arvores frutíferas. Valor 
R$ 100.000,00. Mas, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascen-
tes da mata e atravessa 
o sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita pro-
posta. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

CASAS

C ó d _ C S _ 0 3 1 _ 11 _

ALV_RO - Vende-se casa 
de alvenaria coberta de 
telha de barro na Avenida 
José de Alencar, área no-
bre de Alvorada D’Oeste. 
3 quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área de 
lazer e lavanderia. Os três 
banheiros todos na cerâmi-
ca. Casa com piso de cerâ-
mica e forrada com forro 
de madeira. construída 
em 2 terrenos murados de 
10 X 50. rede de telefone, 
rede de esgoto, rede de 
energia 110 e 220 Wats, 
rua asfaltada, água tratada, 
terreno gramado e com 
passarela para carros até 
a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa 
de alvenaria na Avenida 
Sargento Mário Nogueira 

Vaz, 4.820, Centro, Al-
vorada D’ Oeste, 100 m2 
de área construída, toda 
na cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área na 
frente, varanda nos fundos 
e mais edícula com área de 
serviço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado com 
calçada na frente e com 
as instalações hidráulicas 
ligadas a rede de esgoto 
municipal. Energia elétrica 
com padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-

sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

Cód_CS_043_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria toda na cerâmica 
na Avenida JK, 5440, Bair-
ro São Francisco, Alvorada 
do Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada com 
forro de madeira, murada, 
Energia da “CERON” e 
água da “SAAE”, aceita-se 
proposta inclusive pega-se 
um carro. Interessados 
falar 69-3412-2142. 


