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CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 1 1 _
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 me-
dindo 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 usu-
capião 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 
trator Massey Ferguson 
292, ano 2005; 1 trator 
Massey Ferguson 290, 
ano 1988; entre outros. 
Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 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, barra-
cão 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 man-
gueira com 8 repartições, 
tulha coberta de eternit, 
pomar, 3 represas e um 
rio médio. Uma casa de 
alvenaria coberta com te-
lha, 2 quartos e uma sala, 
piso em cerâmica, e outra 
de madeira com 3 quartos, 
sala e as duas casas tem 
dispensa e área na frente. 
Energia monofásica e 
água encanada. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@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 nas-
centes. Sede de alvenaria 
inacabada, 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, 
localizada 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, 

ALUGUEL
Aluga-se uma ótima residência, em 

alvenaria, toda murada, com 3 quartos, 
sendo uma suíte, wc social, sala grande, 
cozinha, na Avenida Aracaju, 864-fundos. 
Interessados tratar pelos fones 8409-17135 
e 9984-2528.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 17/FMS/2012.

O Fundo Municipal de Saúde de Alvorada do 
Oeste – RO, através da Pregoeira nomeada pelo 
Decreto Municipal nº 22 de 2012, torna público que 
realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, 
tipo menor preço global. Objeto – Contratação de ser-
viços de uma empresa no ramo de informática, para 
suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos de informática, em redes e outros 
serviços, nos termos constantes no Projeto Básico 
anexo ao Edital, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. Processo Administrativo nº 
176/FMS/2012. A abertura será realizada no dia 06 
de julho de 2012 08h30. O Edital encontrar-se-á a 
disposição dos interessados no site www.alvorada-
dooeste.ro.gov.br, bem como 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, 25 de junho de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

Decreto N. º 098/GAB/2012  
De 25 de Junho de 2012

 
“NOMEIA CANDIDATO APROVADO 

EM CONCURSO PARA CARGO EFE-
TIVO”.

O Prefeito Municipal de Teixeiropolis/RO 
SR. ANTONIO ZOTESSO, no uso de suas 
atribuições legais,  considerando o resultado 
do VII Concurso Publico realizado através do 
processo n.° 1100/11.

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica nomeada a Srª. DANIELA 
FRAGA NEVES, brasileira, portadora do 
CPF n° 062.813.746-06, ao cargo de Agente 
Administrativo - 40hs, do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO.

  
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação.

Teixeirópolis, 25 de Junho de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

LICENÇA DE AQUICULTURA
EU, ANALDO BARNABÉ DE OLIVEIRA INS-

CRITO NO CPF: 349.753.732-20, 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-04 LOTE 36 GLEBA 18 , 
ZONA RURAL.

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA
DIVINA CANDIDA DO NASCIMENTO, lo-

calizado no lote  57, gleba 02, no município do 
Vale Do Paraíso-RO, Pedido de LICENÇA CPF: 
nº  586.585.992-72, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em  22/06/2012, a Licença Previa 
para a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
DIVINA CANDIDA DO NASCIMENTO, lo-

calizado no lote  57, gleba 02, no município do 
Vale Do Paraíso-RO, Pedido de LICENÇA CPF: 
nº  586.585.992-72, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em  22/06/2012, a Licença de 
Instalação para a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DIVINA CANDIDA DO NASCIMENTO, lo-

calizado no lote  57, gleba 02, no município do 
Vale Do Paraíso-RO, Pedido de LICENÇA CPF: 
nº  586.585.992-72, torna público que requereu ao 
NUCOF/SEDAM em  22/06/2012, a Licença de 
Operação para a atividade de Piscicultura.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 4ª VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

O Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca 
de Ji-Paraná/RO, torna público que será realizada a 
venda do bem a seguir descrito e referente à Execução 
que se menciona. Outrossim, por este ato, as partes 
fi cam intimadas dos cálculos atualizados apresenta-
dos a seguir, referente à dívida e ao bem objeto da 
venda judicial.

Processo: 0042960-55.2009.8.22.0005
Classe: Execução de título extrajudicial

DESCRIÇÃO DOS BENS: 55 (cinquenta e cinco) 
vacas brancas, com idade média de cinco anos, 
pesando aproximadamente 14 arrobas, localizadas 
na Linha 81/KM 70, Lote 02, Gleba 54, Município 
de Mirante da Serra/RO. Trata-se de vacas brancas, 
isto é “Nelore”,

VALOR ATUALIZADO DO(S) BEM(S): 
R$60.444,38 (sessenta mil, quatrocentos e quaren-
ta e quatro reais e trinta e oito centavos) Atualizada 
até 14/06/2012.

-VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA: R$ 
64.002,55 (sessenta e quatro mil, dois reais e cin-
quenta e cinco centavos) Atualizado até 14/06/2012.

DATAS DAS VENDAS JUDICIAIS:
DATA PARA A PRIMEIRA VENDA: 09 de agosto 

de 2012, às 09: horas.
DATA PARA A SEGUNDA VENDA: 20 de agosto 

de 2012, às 09:00 horas.

EXEQUENTE: ALCINO FERMINO MO-
REIRA 

EXECUTADO: GILMAR DE ROSSI

OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intima-
ção pessoal do executado(a), fi ca o(a) mesmo(a) 
intimado(a) por este meio. Sobrevivendo feriado nas 
datas designadas para a venda judicial, esta realizar-
-se-á no primeiro dia útil subsequente.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lanço 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na se-
gunda venda a fi m de que o mesmo seja arrematado 
por quem a maior preço lançar, desde que a oferta não 
seja vil, considerada como tal lanço inferior a 70% 
(setenta por cento) do valor da avaliação, de acordo 
com a Portaria Conjunta N. 002/2002

Sede do Juízo: Desembargador Hugo Auller, Av. 
Ji-Paraná, 615, CEP,78,960-000 Fone: (069) 421-
1337 ou 421-1369.

Ji-Paraná-RO, 19 junho de 2012.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Em nome da pessoa física Sr. Orlando Kiyoshi 
Ishii, portador do CPF nº 233.001.409-00, com 
propriedade rural com o Lote nº14, da Gleba nº 38, 
da Linha 82, RO-133, Setor Riachuelo do Município 
de Ji-Paraná-RO, torna público que requereu junto a 
Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento 
Ambiental – COLMAM/SEDAM o Pedido de Re-
novação da Licença de Operação para a atividade 
de piscicultura.

Responsável Técnico: Eng.º Agrônomo Sr. Alci-
mar Antonio Martinazzo; CPF nº 434.335.100-91; 
Registro CREA-RS nº 73.410D com Visto-RO nº 
4.333/02; 

Contato com Alcimar Celular (69)9961-6593

Extrato do Contrato
Contrato n°002/2012
Processo n° 067/2012
Contratante: SAAE-Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto 
Contratado: AUTO POSTO SOBERANA LTDA
Objeto: Contratação para Fornecimentos de 

Combustível
Empenho: 079 /2012
Valor: 27.895,00(Vinte Sete Mil Oitocentos No-

venta Cinco Reais)
Dotação Orçamentária: 017512.203.33.90.30
Prazo: de 180 ( Cento e Oitenta) dias          
Data: 22.06.2012
Assinam: 
CARLOS MIGUEL DE ARAUJO-Superinteden-

te do SAAE 
AUTO POSTO SOBERANA LTDA - Contratada
Obs: Contratada Assinada nos Autos Respectivo.

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de 
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, 
no processo administrativo de nº GI-449/2012, 
licitado através da Modalidade Pregão Presen-
cial de nº 006/FMS/2012 Aprovo e Homologo 
a Presente Licitação a favor da empresa WW 
COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
LTDA. No valor de R$ 11.840,00 (Onze mil 
e oitocentos e quarenta reais). 

Publique-se o presente. 
  

Teixeirópolis/RO, 25 de Junho de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

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.,  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/ 
ofi cina, garagem, escritó-
rio 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 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

C ó d _ F Z 0 5 1 _ 1 1 _
SMG_RO  -  Vende-se 
fazenda em São Miguel 
do Guaporé, lh 58, km 63 
Setor Primavera. 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 diâme-
tro, 2 mangueiras anexas 
de 40x50, Casa Sede em 
alvenaria coberta com te-
lha de barro, na cerâmica, 
forrada com forro PVC, 
3 quartos, sala, cozinha 

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 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropria-
da para se fazer um ou 
mais projetos de mane-
jo. curral simples. casa 
sede em alvenaria coberta 
com telha de barro e casa 
para peão coberta com 
Eternit. Aceita proposta, 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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 Alvo-
rada D’Oeste. formados, 
3 represas, 2 repartições 
de pasto, curral de 40 X 
40, tulha de 4 X 4 cober-
ta 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 córre-
go, água potável de poço 
e energia bifásica. – Pa-
gamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 


