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CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante 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 medin-
do 3X4, represa, casa de 
madeira, coberta com telha 
de barro medindo 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 Escri-
tura 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 peque-
no 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 fe-
chada – . Valor somente da 
fazenda. Aceita-se propos-
ta, inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda na 
lh 106 – Lado Norte em 
Alvorada do Oeste. com 
300 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 CERON 
e água de poço. Título 
Definitivo. Valor é Dois 
Milhões, incluindo 100 
cabeças de gado e mais 
um trator da Marca Val-
met. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de 
500 alq. com 450 formados 
em pastagem 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 acei-
ta 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 fa-
zenda 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 encana-
da. Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no 69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_SER_
RO - Vende-se fazenda 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 alvena-
ria inacabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

COMUNICADO DE COMPARECIMENTO

A Secretária Municipal de Assistência Social co-
munica as pessoas abaixo relacionadas e inscritas 
no programa “Minha Casa Minha Vida” para 
comparecerem no período 24 de Março a 10 de Abril 
de 2012, na sede da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL- SEMADES, locali-
zada Av. Marechal Deodoro nº 4640- Bairro Três 
Poderes - Alvorada do Oeste/RO, para regularização 
da documentação,  a fi m de completarem documentos 
indispensáveis à casa própria.  
O não comparecimento dos benefi ciários implicará 
na perda da unidade habitacional.     
  
Benefi ciários com documentações pendentes:

JOCIANE DA SILVA   CPF: 001.845.842-48

RITA SILVA LOPES CPF: 325.659.412-34

IRACEMA DA SILVA DE SOUZA  
CPF: 555.688.821-34

COMUNICADO

   Comunicamos que compareceu dentro do prazo 
estabelecido para regularização da documentação, 
a fi m de completarem documentos indispensáveis 
à casa própria nesta Secretária Municipal de Assis-
tência Social a benefi ciaria RITA SILVA LOPES, 
portadora do CPF nº 325.659.412-34, portando 
os documentos necessários e regularizando os que 
estavam pendente referente ao programa “Minha 
Casa Minha Vida”. 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012
PROCESSO Nº 404/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio da Comissão Permanente de Licitação de 
Material - CPLM, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, na forma da 
Lei nº 8.666/93 e alterações, Tomada de Preços nº 
04/2012, tipo Técnica e Preço, que tem por objeto 
à Contratação de empresa especializada na pres-
tação de Serviços de Implantação e Aluguel de 
Softwares que atendam legislações específi cas, em 
Contabilidade Pública, Administração de Pessoal 
– Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, 
Tributos - I.S.S.Q.N., I.P.T.U., Compras – C.P.L. 
e FROTA, em atendimento as necessidades da Pre-
feitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde 
– FMS Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme 
descrito e detalhado no Projeto Básico e demais 
anexos ao Edital da tomada supra citada. A abertura 
dos envelopes e início da Sessão Pública será às 10 
horas (horário local) do dia 07/05/2012, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia 
do Edital de Tomada de Preços e seus anexos, estará 
disponível aos interessados na Sala da Comissão de 
Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias 
úteis, no horário das 07:30 às 13:30, fone (69) 3651-
2250/3895, através de depósito bancário no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta) reais na Conta 5432-1, Agencia 
2223-3, Tributos Municipais.

Costa Marques/RO, 04 de abril de 2012.

Altair Ortis
Presidente da CPLM

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2012
DO OBJETO: Contratação de Empresa para Cons-

trução da Unidade Básica de Saúde, neste Município 
de Presidente Médici/RO.

A CPLM vem por meio deste, informar que a li-
citação Tomada de Preços n° 009/2012, encontra-se 
cancelada. Demais informações (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPLM

fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, loca-
lizada 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 fios 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 proposta. Interessados 
tratar 69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_RO 
- Vende-se fazenda com 
3.800 alq.,  município de 
Rio Crespo, dos quais 
1.800 formados e cerca-
dos com arame liso de 5 
e 6 fi os. várias divisões, 
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, barracão 
p/ oficina, garagem, es-
critório em alvenaria, bar-
racão 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 madei-
ra, 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 Imóveis: 
Vicente Corretor, nos Tel. 
– 69-3412-2142 ou TIM: 
041-69-8114-4243.   Po-
dendo 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 
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

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 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 sanitário piso 
queimado. Água de poço, 
e energia própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se sitio 
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 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho 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 varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 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_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 nascentes 
da mata e atravessa o sitio, 
sendo 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telhinha de barro, 
cercada. Aceita proposta. 
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 nobre 
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 fun-
dos e mais edícula com 
área de serviço anexo. 
Terreno de 10 X 50, todo 
murado com calçada na 
frente e com as instala-
ções hidráulicas ligadas 
a rede de esgoto munici-
pal. Energia elétrica com 
padrão bifásica, rede de 
telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 



Decreto nº 047/GAB/2012 
De: 04 de Abril de 2012.

 “DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO 
DE CANDIDATOS APROVADOS NO VII 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

 
O Prefeito do Município de Teixeirópolis/RO, 

Srº. ANTONIO ZOTESSO, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas em especial 
o disposto no artigo 15 da Lei Complementar 
nº 002/2010.

Considerando os resultados do VII Concurso 
Público através do Processo Administrativo nº 
1100/2011, por força do Edital nº 001/11 e o 
Decreto nº 033/2012.

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a seguinte candidata 
aprovada no VII Concurso Público Municipal:

 Parágrafo Único: Para comparecer no Nú-
cleo de Recursos Humanos, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, no horário das 07: 00 às 13:00 horas, 
munido de todos os documentos relacionados 
no anexo II, do Decreto nº 033/2012.

            
Art. 2°. Os casos omissos e os recursos serão 

decididos pela Secretaria Municipal de Plane-
jamento, Administração e Fazenda, e em grau 
de recurso o Prefeito Municipal.  

            
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação.

Teixeirópolis, 04 de Abril de 2012.

ANTÔNIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

CLASSIFICADOS
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ESTADO DE RONDÔNIA
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ESTADO DE RONDÔNIA
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

AVISO DE CANCELAMENTO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 24/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
publico para conhecimento de todos os interessados 
que foi Cancelada a licitação que realizar no dia 10 
de Abril 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 Pregão 
Presencial de registro de preço nº24/2012, Proc. 
Administrativo 31/Semusa/2012, objeto: Aquisição 
de medicamentos da atenção básica, controlados, 
hipertensos e diabéticos e materiais de consumo 
para o laboratório municipal, materiais perfuros e 
utensílios para atender a Unidade Mista de Saúde, 
Centro Diferenciado de Saúde de Jardinópolis, 
Atenção básica e grupo de Hipertensos O edital 
e seus anexos poderão ser adquiridos, na sala da 
CPLM-O, junto a pregoeira, em dias úteis no horário 
das 07h30min as 13:30min, no endereço av. jacarandá 
nº100. Castanheiras 04 de janeiro de 2012.

     
CRISTIANE ANTUNES DE OLIVEIRA

   Presidente da CPL-MO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012
PROCESSO Nº 139/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO 
por meio de seu Pregoeiro, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar, na 
forma da Lei nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
889/GAB/2011, Pregão Presencial nº 38/2012, tipo 
menor preço por item, tem por objeto à Aquisição 
de equipamentos para academia da terceira idade, 
visando dar maior suporte no desenvolvimento das 
atividades com os idosos do Distrito de São Domingos 
e Forte Príncipe da Beira, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Ação Social e Cidadania. A abertura dos 
envelopes e início da Sessão Pública será às 09:00 
horas (horário local) do dia 20/04/2012, na sala de 
Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa 
Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia 
do Edital do Pregão e seus anexos, estará disponível 
aos interessados no e-mail cplm_cm@hotmail.com 
e na Sala da Comissão de Permanente de Licitação 
desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 
às 13:30, fone (69) 3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 04 de abril de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2012
PROCESSO Nº 19/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por 
meio de seu Pregoeiro, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, na forma 
da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006. Pregão 
Presencial nº 36/2012, tipo menor preço por item, tem 
por objeto o Serviço de Mecânica, Auto Elétrica e 
Lavagem de veículos, visando atender na manuten-
ção dos veículos escolares da Secretaria de Educação 
que são utilizados no transporte escolar dos alunos da 
rede municipal de ensino, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A 
abertura dos envelopes e início da Sessão Pública será 
às 09 horas (horário local) do dia 19/04/2012, na 
sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Costa Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. 
A cópia do Edital do Pregão e seus anexos, estará 
disponível aos interessados no e-mail cplm_cm@
hotmail.com e na Sala da Comissão de Permanente 
de Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário 
das 07:30 às 13:30, fone (69) 3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 04 de abril de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012
PROCESSO Nº 022/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por 
meio de seu Pregoeiro, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, na forma 
da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 889/
GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006. Pregão 
Presencial nº 37/2012, tipo menor preço por item, tem 
por objeto o Serviço de Limpeza e manutenção de 
ar condicionado e central de ar, visando atender 
as escolas da rede municipal de ensino, solicitado 
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer. A abertura dos envelopes e início 
da Sessão Pública será às 11 horas (horário local) 
do dia 19/04/2012, na sala de Licitações no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO – Av. 
Chianca, 1381 - Centro. A cópia do Edital do Pregão 
e seus anexos, estará disponível aos interessados no 
e-mail cplm_cm@hotmail.com e na Sala da Comis-
são de Permanente de Licitação desta Prefeitura em 
dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30, fone (69) 
3651-2250/2718.

Costa Marques/RO, 04 de abril de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

 Nº Nome do Candidato Cargo Classificação

01 Luiz Carlos de Souza Operador de 

Máquina Pesada

1ª

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Avorada do Oeste, 
localizada à Av. Marechal Deodoro, 4695, CNPJ n° 
15.845.340/0001-90, comunica a quem de direito, 
haver SOLICITADO a expedição de LICENÇA 
DE OPERAÇÃO junto ao DECOF/SEDAM, para 
a Execução da OBRA DE PAVIMENTAÇÃO AS-
FÁLTICA EM TSD, localizada em Ruas e Avenidas 
do Município de Alvorada do Oeste/RO.

Alvorada do Oeste/RO, 04 de abril de 2012.

LAERTE GOMES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

LICENÇA  PREVIA 

A Prefeitura Municipal de Avorada do Oeste, lo-
calizada à Av. Marechal Deodoro, 4695, CNPJ n° 
15.845.340/0001-90, comunica a quem de direito, 
haver SOLICITADO a expedição de LICENÇA 
PRÉVIA junto ao DECOF/SEDAM, para a Exe-
cução da CONSTRUÇÃO DE PAISAGISMO  
NO TEATRO MUNICIPAL, localizado na  Rua 
Soldado Mario Nogueira   no Município de Alvorada 
do Oeste/RO.

Alvorada do Oeste/RO, 04 de abril de 2012.

LAERTE GOMES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

LICENÇA  PREVIA E DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Avorada do Oeste, lo-
calizada à Av. Marechal Deodoro, 4695, CNPJ n° 
15.845.340/0001-90, comunica a quem de direito, 
haver SOLICITADO a expedição de LICENÇA 
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO junto ao DECOF/
SEDAM, para a Execução da CONSTRUÇÃO 
DE PAISAGISMO NO TEATRO MUNICIPAL, 
localizado na  Rua Soldado Mario Nogueira   no 
Município de Alvorada do Oeste/RO.

Alvorada do Oeste/RO, 04 de abril de 2012.

LAERTE GOMES
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Avorada do Oeste, lo-
calizada à Av. Marechal Deodoro, 4695, CNPJ n° 
15.845.340/0001-90, comunica a quem de direito, 
haver SOLICITADO a expedição de LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO junto ao DECOF/SEDAM, para a 
Execução da CONSTRUÇÃO DE PAISAGISMO  
NO TEATRO MUNICIPAL, localizado na  Rua 
Soldado Mario Nogueira   no Município de Alvorada 
do Oeste/RO.

Alvorada do Oeste/RO, 04 de abril de 2012.

LAERTE GOMES
Prefeito Municipal

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. JESSE ALTAMIRO ALVES, brasileiro, 

produtor rural, inscrito no CPF do MF com o nº 
001.980.892-52, e com o RG nº 1.044.613/SSP-RO 
com endereço na linha 136, lote 13, Gleba 4, setor 
Muqui, no Município de Presidente Médici - RO, co-
munica que foi extraviado, em lugar incerto, uma folha 
de seu bloco de nota fi scal de produtor rural, sendo a 
de número 0000002, conforme BO nº  178n2012.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

O sr. Agapito Ovidio Arcobeli Cola, brasileiro, 
produtor rural, inscrito no CPF do MF com o nº 
021.860.472-68, e com o RG nº 38193/SSP-RO 
com endereço na BR 471, Km 160, no Município 
de Nova Mamoré, comunica que foi extraviado, em 
lugar incerto, uma folha de seu bloco de nota fi scal de 
produtor rural, sendo a de número 0000011, conforme 
BO nº  446N2012.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: ARIQUEMES-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CIVEL 

3ª VARA CIVEL
Comarca de Ariquemes-RO.

Sugestões e reclamações façam-nas pessoal-
mente ao Juiz ou 

contate-nos via internet
Juíza Substituta: Dra. Elisângela Frota Araújo
Escrivã Judicial: Delvi Oliveira Andrade Fer-

rando
e-mail: aqs3civel@tj.ro.gov.br 

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 (vinte) DIAS

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido FRAN-
CISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA, brasileiro, casa-
do, produtor rural, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 217283, inscrito no CPF sob o n° 064.906.622-
72, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efe-
tuar o pagamento do débito no valor de R$ 1.129,74 
(um mil, cento e vinte e nove reais e setenta e quatro 
centavos), valor este atualizado até 07/10/2011, ou 
a entrega da coisa, conforme requerido na inicial 
ou contestar os termos da ação, abaixo apontada, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do 
prazo de publicação deste edital.

ADVERTÊNCIA: Poderá o citado (a) oferecer 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que suspen-
derão a efi cácia do mandado inicial. Cumprindo o réu 
(a ré) o presente mandado, fi cará isento de custas e 
honorários advocatícios, estes fi xados em 10% sobre 
o valor da causa, nos termos do art. 1.102c, do CPC. 
O prazo será contado a partir da data de término 
de publicação deste edital, e caso não cumpram a 
obrigação nem ofereçam embargos constituir-se-á 
de pleno direito o título executivo judicial. 

OBSERVAÇÃO: Não sendo contestada a ação 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora. Decorrido o prazo, sem 
manifestação, fi ca desde já nomeada a Defensoria 
Pública, que irá atuar como curadora dos revéis.

Proc: 0008755-38.2011.8.22.0002
Classe: Monitoria
Assunto: Duplicata
Requerente: Boasafra Comércio e Representa-

ções Ltda.
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa – OAB/

RO 2027
Requerido: Francisco Araújo de Oliveira
Advogado: Advogado Não Informado
Valor da causa:  R$ 1.129,74
Ariquemes – RO, 14 de março de 2012

ELISÂNGELA FROTA ARAÚJO
Juíza Substituta

Sede do Juízo: Fórum, Dr. Aluízio Sayol de Sá 
Peixoto - Av. Tancredo Neves, 2606, Cep: 78.932-000 - 
Fone: 3535 2493, 3535-2093, Fax (069) 3535-2493. 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2012
DO OBJETO: Contratação de Empresa para Re-

forma do Estádio Municipal Eduardo Anchieta, neste 
Município de Presidente Médici/RO.

A CPLM vem por meio deste, informar que a li-
citação Tomada de Preços n° 008/2012, encontra-se 
cancelada. Demais informações (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br.

Ivo Ferreira Machado
Presidente da CPLM

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize 
seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853


