
ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
Vaz, 4450, o imóvel mede 
65 m2, terreno de 10x50, 
2 quartos, sala, cozinha e 
banheiro todo na cerâmica, 
dispensa e área nos fundos, 
murado nas laterais e fun-
dos. Valor R$ 32.000,00. 
Aceita proposta, pega carro 
ou moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, com 
3 quartos, sala, cozinha e 
wc na cerâmica, forrada e 
toda na cerâmica. Murada, 
energia água da rua e es-
goto. (Vivo)69-9974-4030 
/ (TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfalto, água, ener-
gia, rede de esgoto e rede 
telefônica, murado nos 
fundos. Valor R$ 20.000,00 
aceita-se proposta. 69-
8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, sala, 
cozinha, wc. Documentação 
OK. Tratar com Vicente no 
Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de 
cerâmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 

área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dispen-
sa e varanda nos fundos. 
Valor R$ 45.000,00, aceita 
carro popular de menor 
valor. Cel. Vivo 69-9974-
4030 ou ainda no TIM 
041-69-8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em alvena-
ria na Rua Peraba, nº 2076, 
medindo 7,80x13,60, toda 
na cerâmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de serviço, 
cercada. Água de poço e da 
rua, energia 220. Valor R$ 
90.000,00 a combinar. Inte-
ressados devem entrar em 
contato com Vicente Cor-
retor: (Fixo)69-3412-2142 

/ (Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor R$ 
60.000,00, aceita-se carro, 
moto. 041-69-8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 215 
alq, 110 bem cercados e 
formados, e 105 de mata 
virgem, com toda madeira 
a ser explorada, com 16 
repartições de pastagem, 
todas com água, sendo 2 
córregos permanentes e 7 
represas, curral de 30X30, 
com bret, tronco e balan-
ça de 1500 Kg. Tulha de 
7x7, coberta com eternit, 

e lavoura com 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 com dois trans-
formadores; de 5 KVA e 
10 KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo for-
mado e cercado, pastagem 
de branquearão. Várias 
repartições, algumas com 
água, rio que atravessa o 

sitio, 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telha de barro, cerca-
da. Valor R$ 200.000,00 
aceita proposta com parte 
em veículo ou casa de me-
nor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030 

CACOAL

Vende-se uma chácara a 
25 km de Cacoal, com 5,5 
alq. Sendo um de reserva, 
3 de café e 1,5 com uma 
casa, represa e um córre-
go, água potável de poço e 
energia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamento 
em dinheiro a vista. Inte-
ressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 
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Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 043/FMS/2013

Edital Nº. 260/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 076/GB/2013, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Presen-
cial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos 
termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 
3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal 
nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93, objetivando a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS (EXAME DE ULTRA SO-
NOGRAFIA). Valor estimado de R$ 56.320,00 
(Cinqüenta e seis mil, trezentos e vinte reais). 
Com a finalidade de atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) 
deste Município, Processo Administrativo nº 
GI - 817/2013, data para abertura de propostas e 
inicio da sessão pública: dia 12 de Dezembro de 
2013, com início às 08:00, horário local, na sede 
da Prefeitura Municipal, Informações Comple-
mentares: O Edital e seus anexos encontram-se á 
disposição dos interessados na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito 
à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda 
à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de 
expediente das 07 às 13 horas, para maiores 
informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 29 de Novembro de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 044/FMS/2013

Edital Nº. 261/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 076/GB/2013, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Presen-
cial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos 
termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 
3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal 
nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93, objetivando a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS (FISIOTERAPIA). Valor es-
timado de R$ 15.764,00 (Quinze mil, setecentos 
e sessenta e quatro reais). Com a finalidade de 
atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMSAU) deste Município, Processo 
Administrativo nº GI - 817/2013, data para aber-
tura de propostas e inicio da sessão pública: dia 
12 de Dezembro de 2013, com início às 09:00, 
horário local, na sede da Prefeitura Municipal, 
Informações Complementares: O Edital e seus 
anexos encontram-se á disposição dos interessa-
dos na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 
2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07 às 
13 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 29 de Novembro de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 174/CPL/2013

Edital Nº 262/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 
076/GB/2013, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e 
será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 
e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEN-
TE (COMPUTADOR E IMPRESSORA). Valor 
estimado de R$ 3.273,33 (Três mil, duzentos e 
setenta e três reais e trinta e três centavos). Com 
a finalidade de atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Trabalho (SE-
MAST) deste Município, Processo Administrativo 
nº GI - 881/2013, data para abertura de propostas 
e inicio da sessão pública: dia 12 de Dezembro de 
2013, com início às 10h00min, horário local, local 
na sede da Prefeitura Municipal, Informações Com-
plementares: O Edital e seus anexos encontram-se á 
disposição dos interessados na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. 
Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta 
Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 
07 às 13 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 29 de Novembro de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/

CPL/2013

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, 
situada a na Av. Jorge Teixeira, 935, através do 
Pregoeiro Oficial Jerrison Pereira Salgado, 
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos 
interessados que fará realizar na forma do dis-
posto da Lei 8.666/93, com alterações das Leis 
Federais 8.883/94 e 9.649/98, e a lei 10.520/02 
licitação na modalidade de Pregão Presencial, do 
tipo MENOR PREÇO, sob o regime de Execu-
ção Indireta, tendo como objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviço com: Sono-
rização de grande porte, Iluminação e locação 
de palco de grande porte e locação de tendas 
conforme exigências em termo de referencia/
projeto básico e convênio nº237/PGE/2013 em 
anexo. Autorizado por meio do processo nº862/
SEMEAGRI/2013,O recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta de Preço e Documentos de 
Habilitação, se dará na Sessão de abertura do 
certame que será realizada às 09:00 horas do 
dia 13 de DEZEMBRO  de 2013 na sala da Co-
missão Permanente de Licitação – CPL. A pasta 
contendo o Edital e seus anexos encontram-se 
disponível e poderá ser adquirido junto ao 
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no endereço 
acima supra-citado, o edital será entregue as 
pessoas interessadas mediante  requerimento, 
o edital será fornecido em dias úteis, das 07:00 
ás 13:00 horas, maiores informações através 
do telefone (0xx 69 3623-2142).

Seringueiras, 29 de Novembro de 2013.
___________________

Jerrison Pereira Salgado
Pregoeiro

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.º26/SEMUSA/2013

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: Aquisição 
de 02 veículos sendo 01 veiculo tipo (carro 
baixo) e um veiculo utilitários  para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 
Nº.2039/2013

b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO
c) ABERTURA:  10/12/2013    AS 08:00 

HORAS .
d) Valor Global: R$ 82.200,00
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 07:00 
às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 
26 de Novembro de 2013

______________________
Evandro Bucioli
Pregoeiro Oficial 

Port.75/2013 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito 
Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a AD-
JUDICAÇÃO, no processo n.º GI- 650/2013, e 
principalmente a licitação realizada através da 
Modalidade Pregão Presencial n.º 168/2013, vem 
ADJUDICAR a favor da empresa INSTALADO-
RA ELETRO RAIOS LTDA. Perfazendo um 
valor de valor de R$ 23.445,00 (Vinte e três mil 
quatrocentos quarenta e cinco reais).

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 29 de Novembro de 2013.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

PREGÃO Nº: 162/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela 
Portaria nº 18/2013, torna público que encontra-
-se instaurada  Licitação na modalidade Pregão 
na forma presencial   nº: 163/2013 cujo objeto é 
a aquisição de peças para manutenção de veículo 
e máquinas. A Licitação será na modalidade 
PREGÃO em sua forma Presencial com o Nº 
163/2013, tipo Menor Preço, nos termos da Lei 
nº10.520/02, Decreto Municipal nº 044/GP/2006 
e, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº8.666/93, 
e Lei Complementar nº 123/2006. A Sessão de 
abertura dos envelopes contendo propostas e 
documentação será ás 08:00 horas, do dia 11 
de dezembro 2013. O Edital encontrar-se-á a 
disposição dos interessados na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal da Nova Brasilândia 
D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 3284, centro, de 
Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, 
está disponibilizado também no site da Prefeitura 
Municipal de Nova Brasilândia D’Oeste, no en-
dereço: www.novabrasilandia.ro.gov.br /portal 
da transparência / licitações/edital 145/1013,  e 
poderá ser disponibilizado via e-mail, através de 
solicitação através do e-mail: cplnbo@hotmail.
com Para maiores informações através do telefone 
(69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
29 de novembro de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

PREGÃO Nº: 163/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela 
Portaria nº 18/2013, torna público que encontra-
-se instaurada  Licitação na modalidade Pregão 
na forma presencial   nº: 163/2013 cujo objeto é 
a aquisição de divisórias, portas em Eucatex e 
outros materiais para adequação de ambiente. A 
Licitação será na modalidade PREGÃO em sua 
forma Presencial com o Nº 163/2013, tipo Menor 
Preço, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto 
Municipal nº 044/GP/2006 e, aplicando-se subsi-
diariamente a Lei nº8.666/93, e Lei Complementar 
nº 123/2006. A Sessão de abertura dos envelopes 
contendo propostas e documentação será ás 10:00 
horas, do dia 10 de dezembro 2013. O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal da 
Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 
3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 
às 13:30 horas, está disponibilizado também no 
site da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 
D’Oeste, no endereço: www.novabrasilandia.
ro.gov.br /portal da transparência / licitações/
edital 145/1013,  e poderá ser disponibilizado via 
e-mail, através de solicitação através do e-mail: 
cplnbo@hotmail.com Para maiores informações 
através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
29 de novembro de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

PREGÃO Nº: 164/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 
por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela 
Portaria nº 18/2013, torna público que encontra-
-se instaurada  Licitação na modalidade Pregão 
na forma presencial   nº: 164/2013 cujo objeto é 
a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de 
consumo para o PRO JOVEM. A Licitação será 
na modalidade PREGÃO em sua forma Presencial 
com o Nº 164/2013, tipo Menor Preço, nos termos 
da Lei nº10.520/02, Decreto Municipal nº 044/
GP/2006 e, aplicando-se subsidiariamente a Lei 
nº8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006. 
A Sessão de abertura dos envelopes contendo 
propostas e documentação será ás 08:00 ho-
ras, do dia 12 de dezembro 2013. O Edital 
encontrar-se-á a disposição dos interessados na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal da 
Nova Brasilândia D’Oeste, RO, Rua Riachuelo 
3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 
às 13:30 horas, está disponibilizado também no 
site da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia 
D’Oeste, no endereço: www.novabrasilandia.
ro.gov.br /portal da transparência / licitações/
edital 145/1013,  e poderá ser disponibilizado via 
e-mail, através de solicitação através do e-mail: 
cplnbo@hotmail.com Para maiores informações 
através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO,
 29 de novembro de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203
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FACULDADE A DISTÂNCIA É NO
COMPROVADO* 

PELO MEC

A MELHOR 
FACULDADE A DISTÂNCIA

FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES
• Artes - Educação Artística
• Biologia
• Educação Física
• Geografia
• História
• Filosofia
• Letras - Português / Inglês
• Pedagogia
• Matemática
• Química (NOVO)

TECNÓLOGOS
(A PARTIR DE 2 ANOS)

• Agronegócios  (NOVO)

• Análise e Desenvolvimento 
   de Sistemas
• Gestão Ambiental  (NOVO)

• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Gestão de Tecnologia 
   da Informação
• Logística
• Recursos Humanos

POLO JI-PARANÁ
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO
Rua Vilagran Cabrita, 1323 - Centro

(69) 3416 4212

www.claretiano.edu.br
CONSULTE PROGRAMAS
DE BOLSAS DE ESTUDO

PROGRAMA
DE BOLSAS
CLARETIANO

ENCONTRO PRESENCIAL
UMA VEZ POR MÊS

(aos sábados)

Claretiano
R E D E  D E  E D U C A Ç Ã O

AGORA EM NOVO ENDEREÇO!

TEOLOGIA
• Teologia

GESTÃO
• Administração
• Ciências Contábeis

SAÚDE
• Educação Física - bacharelado

ENGENHARIA
• Engenharia de Produção (NOVO)

PREGÃO Nº: 165/2013

O Município de Nova Brasilândia D’Oeste, RO, por intermédio 
do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 18/2013, torna público 
que encontra-se instaurada  Licitação na modalidade Pregão na 
forma presencial   nº: 165/2013 cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios e materiais de consumo para CASA DE ACOLHI-
MENTO  A Licitação será na modalidade PREGÃO em sua forma 
Presencial com o Nº 165/2013, tipo Menor Preço, nos termos da 
Lei nº10.520/02, Decreto Municipal nº 044/GP/2006 e, aplicando-
-se subsidiariamente a Lei nº8.666/93, e Lei Complementar nº 
123/2006. A Sessão de abertura dos envelopes contendo propostas e 
documentação será ás 09:00 horas, do dia 12 de dezembro 2013. 
O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal da Nova Brasilândia D’Oeste, 
RO, Rua Riachuelo 3284, centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto 
feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, está 
disponibilizado também no site da Prefeitura Municipal de Nova 
Brasilândia D’Oeste, no endereço: www.novabrasilandia.ro.gov.
br /portal da transparência / licitações/edital 145/1013,  e poderá 
ser disponibilizado via e-mail, através de solicitação através do 
e-mail: cplnbo@hotmail.com Para maiores informações através 
do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D’Oeste, RO, 29 de novembro de 2013.

Edson Pacheco Andrade
Pregoeiro – Port.18/203

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

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

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

A Dr. Jose Antonio Barreto MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Ouro Preto do Oeste-RO, torna público que será 
realizada a venda do bem a seguir descrito, referente à Execução 
que se menciona.

AUTOS: 0002065-50.2012.8.22.0004
CLASSE: Cumprimento de Sentença
Exequente: Ouro Credi – Cooperativa de crédito de livre 

Admissão da Região de Rondônia Sicoob, na pessoa de seu 
representante legal.

Executado: N. Locatelli ME, na pessoa de seu representante 
legal e Outros.

DESCRIÇÃO DOS BENS: 01 (um) imóvel urbano, denominado 
Lote 690, Quadra 07, Setor 02, registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis local sob a Matricula n. 4893, Livro 02, situado na Av. 
Daniel Comboni, n° 950, nesta cidade, de Ouro Preto do Oeste/
RO, com área de 476,13 m 2, contendo uma construção (prédio) 
em alvenaria, com três pavimentos, medindo aproximadamente, 
segundo informações obtidas no Cadastro de Imóveis da Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto/RO, o primeiro pavimento 462 m² e o 
terceiro 238,70 m². Avaliado em R$1.400.000,00 (Um milhão e 
quatrocentos mil reais). 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil reais)

DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 21/01/2014 às 09:45 horas
DATA PARA SEGUNDA VENDA: 04/02/2014 às 09:45 horas

OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intimação pessoal do(s) 
executados(s), fica(m) o(s) mesmo(s) intimado(s) por este edital. 
Sobrevindo feriados nas datas designadas para venda judicial, esta 
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lanço igual ou supe-
rior à avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda a fim de que o 
mesmo seja arrematado por quem maior preço lançar, desde que 
a oferta não seja vil.

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas – Rua Café 
Filho, 127, Bairro União, CEP: 76920-000 Fone/Fax: (69) 3461-
2050 / 3461-3813.

Ouro Preto do Oeste-RO, 20 de Novembro de 2013.

Bel. Wilson Von Heimburg
Escrivã Judicial

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Pedido de CLOVES LUIZ MANTHAI, Localização LH: 204, 

KM: 11, LADO SUL, LOTE 26, GLEBA: 06, ROLIM DE 
MOURA– RO CPF: 325.460.412-15, torna público que requereu 
ao NUCOF/SEDAM em 29/11/2013, a Licença Prévia, para a 
atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Pedido de CLOVES LUIZ MANTHAI, Localização LH: 204, 

KM: 11, LADO SUL, LOTE 26, GLEBA: 06, ROLIM DE MOU-
RA– RO CPF: 325.460.412-15, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em 29/11/2013, a Licença de Instalação para 
a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Pedido de CLOVES LUIZ MANTHAI, Localização LH: 204, 

KM: 11, LADO SUL, LOTE 26, GLEBA: 06, ROLIM DE MOU-
RA– RO CPF: 325.460.412-15, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em 29/11/2013, a Licença de Operação, para 
a atividade de Piscicultura.

Foto: Cristiano Lira/Divulgação

O prefeito Armando acompanhado do secretário de Obras Airton  
e do vereador Deroz estiveram visitando a zona rural

(Da Redação) O pre-
feito de Seringueiras, 
Armando Bernardo 
da Silva, o secretário 
de Obras Ailton, o 
“Piu”, e o vereador 
Deroz Gomes da Silva 
visitaram várias linhas 
do município. As vis-
torias foi em função 
de verificar os pontos 
críticos a serem recu-
perados o mais rápido 
possível. Durante as 
visitas, foram ouvidas 
diversas reivindica-
ções dos moradores 
daquela região

Armando, o Presi-
dente da Câmara de 
Vereadores, Deroz  e 
o secretário de Obras, 
visitaram diversos 

pontos críticos nas 
linhas vicinais a serem 
recuperados no muni-
cípio. No setor “Sete 
Pontes” o prefeito ou-
viu a reivindicação 
dos proprietários dos 
sítios. Os produto-
res Anísio da Silva, 
Tião “Barriga”, Elie-
zer Rock da Silva e 
Moisés falaram sobre 
a necessidade de um 
travessão de cerca de 
1.8 mil metros, onde 
levara o acesso de 
suas residências à li-
nha vicinal. Conforme 
o secretário de Obras, 
o travessão necessita-
rá de abertura, de ater-
ros e de implantação 
de um bueiro.

O produtor rural 
Divino da Saúde, du-
rante as visitas, rei-
vindicou a construção 
de uma ponte sob a es-
trada que dá acesso as 
residências de vários 
moradores, dentre eles 
Otaciano e Oswaldo 
que também serão be-
neficiados. “A constru-
ção da ponte garantirá 
o acesso ao local, devi-
do a nossa dificuldade 
de locomoção neste 
período chuvoso que 
se iniciou há alguns 
dias”, lembrou Divino.

Na linha 20 ainda 
no Setor “Sete Pon-
tes”, o prefeito visitou 
a residência de Sebas-
tião Mariano e de seu 

filho Marcos Aurélio e 
ouviu algumas reivin-
dicações de recupera-
ções de alguns pontos 
da linha. O prefeito 
Armando, o vereador 
Deroz e o secretário 
de Obras almoçaram 
na casa do casal Dico 
e Maria Conceição, 
que afirmaram que 
na região o tráfego é 
ntenso devido o alto 
índice de escoamento 
de produtos produzi-
dos pelos agricultores 
de Seringueiras.

No período da tar-
de o prefeito vsitou a 
linha 10 e no local fo-
ram observados alguns 
pontos críticos, tais 
como: valetas e pon-
tes deterioradas que 
devem ser recuperadas 
o mais breve possível.

Armando afirmou 
que em companhia 
do secretário de Obras 
Ailton “Piu” priori-
zarão os setores vi-
sitados para que rea-
lizem, com máxima 
urgência, os devidos 
pedidos da população 
que anseiam uma me-
lhor qualidade de vida 
e de trafegabilidade. 
Com informações de 
Cristiano Lira – As-
sessoria.

Armando vistoria obras em 
linhas e ouve reivindicações


