
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 30 junho e 1º de julho de 2012 - Correio Popular2-2 Ouro e prata do mundo não valem os nossos fi lhos.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2012

PROCESSO Nº 731/2012.

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 19/2012, tipo menor preço por item, tem 
por objeto à Aquisição de materiais de consumo 
(Carga de gás e Água mineral), visando atender as 
necessidades da Unidade Mista de Costa Marques, 
Departamento de Endemias e Posto de Saúde do 
Distrito de São Domingos, solicitado pela Secretaria 
Municipal de Saúde. A abertura dos envelopes e início 
da Sessão Pública será às 10 horas (horário local) 
do dia 12/07/2012, 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, 28 de junho de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO 

CONSIDERANDO O RELATÓRIO FINAL DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRE-
SENCIAL N.º 51/2012, APRESENTADO PELA 
PREGOEIRA, CONSTANDO NO PROCESSO 
DE N.º 1162/2012, QUE TEM POR OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA COM 
MOTORISTA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS-SEMOSP E DESENVOL-
VIMENTO URBANO-SEMDUR. HOMOLOGO O 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A FAVOR DO(S) 
LICITANTE(S): N. DORNELAS DE MAGA-
LHÃES ME, NO VALOR TOTAL DE R$ 110.400,00 
(CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS).

ALVORADA DO OESTE, 29 DE JUNHO DE 2012.

José Walter da Silva
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO

 PRESENCIAL Nº. 43/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
publico para conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar no dia 05 de julho 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 nº43/2012, Proc. 
Administrativo 266/Semec/2012, objeto: Aquisição 
materiais de construção para a reforma e adequa-
ção do Centro Cultural, Biblioteca Municipal. O 
edital e seus anexos poderão ser adquiridos, na sala 
da CPLM-O, junto ao pregoeiro, em dias úteis no 
horário das 07h30min as 13:30min, no endereço av. 
jacarandá nº100. Castanheiras 19 de junho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 44/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
público para conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar no dia 20 de julho 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 nº44/2012, Proc. 
Administrativo 132/Semusa/2012, objeto: Aquisição 
de diversos equipamentos permanentes e de con-
sumo para serem utilizados em diversos setores 
(sala de fisioterapia, pronto socorro, triagem, 
enfermarias, etc.) das unidades de saúde (Unidade 
Mista de Saúde e Centro Diferenciado de saúde de 
Jardinópolis). O edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos, na sala da CPLM-O, junto ao pregoeiro, 
em dias úteis no horário das 07h30min as 13:30min, 
no endereço Av. jacarandá nº100. Castanheiras 25 de 
junho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO

 PRESENCIAL Nº. 45/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
público para conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar no dia 23 de julho 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 nº45/2012, Proc. 
Administrativo 135/Semusa/2012, objeto: Aquisição 
de pneus, peças de reposição e serviços de mão de 
obra especializada para realizar a manutenção 
corretiva e preventiva nos veículos Hillux placa 
NBT-3066, Corsa Placa NBF-0485, ambulância 
NDW-4310 e Fiat Uno placa NCG-2146, todos 
pertencentes ao fundo Municipal de Saúde. O 
edital e seus anexos poderão ser adquiridos, na sala 
da CPLM-O, junto ao pregoeiro, em dias úteis no 
horário das 07h30min as 13:30min, no endereço Av. 
jacarandá nº100. Castanheiras 25 de junho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 46/2012/PMC

A Prefeitura Municipal de Castanheiras – RO torna 
público para conhecimento de todos os interessados 
que fará realizar no dia 24 de julho 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 nº46/2012, 
Proc. Administrativo 20/Semagri/2012,Contrato 
370.637/03-2011/MDA/CAIXA, objeto: Aquisição 
de trator agrícola e perfurador de solo. O edital e 
seus anexos poderão ser adquiridos, na sala da CPLM-
-O, junto ao pregoeiro, em dias úteis no horário das 
07h30min as 13:30min, no endereço Av. jacarandá 
nº100. Castanheiras 25 de junho de 2012.

PAULO ROBERTO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE DA CPL-MO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2012

O Município de Seringueiras, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 45/2012, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. Sob o regime se execução indireta tendo como 
Objeto: contratação de empresa especializada em 
implantação de sinalização vertical e horizontal, para 
atender a semosp no Município de Seringueiras/RO, 
conforme Projeto Básico, autorizado pelo Processo 
Administrativo Nº. 511/2012, com recursos: OU-
TROS CONVÊNIOS DO ESTADO. O recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e propostas 
de preços, se dará na sessão de abertura do certame 
que será realizado às 08:00h, do dia 13 de julho de 
2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 20,00 (vinte 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 29 de junho de 2012.

 Alexandre Soares
 Pregoeiro

Seringueiras - RO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO Nº. 143/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/
SEMUSA/2012

CONTRATANTE: O Município de Castanhei-
ras – RO.

CNPJ: 63.761.969/0001-03
CONTRATADO: JAMARI COMÉRCIO E EM-

PREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 13.287.059/0001-54
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo 

odontológico para atender as necessidades dos 
consultórios da Unidade Mista de Saúde e Centro 
diferencial de Saúde de Jardinópolis.

Prefeito Municipal de CASTANHEIRAS, Senhor 
ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER a tantos quantos virem o presente ou 
dele tiverem conhecimento e possa interessar, que aos 
Vinte e Cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil 
e doze, e para que ninguém possa alegar ignorância, 
EXPEDIU o presente que será PUBLICADO e 
AFIXADO em lugar de costume na forma da Lei 
Municipal nº 112/96/PMC, que instituiu o átrio da 
Prefeitura de Castanheiras como Órgão Ofi cial de 
Imprensa do Município.

PUBLIQUE-SE!

 CUMPRA-SE!

            Castanheiras – RO, 25 de Junho de 2012.

ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO Nº. 144/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/
SEMUSA/2012

CONTRATANTE: O Município de Castanhei-
ras – RO.

CNPJ: 63.761.969/0001-03
CONTRATADO: EQUILIBRIO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 04.167.190/0001-97
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo 

odontológico para atender as necessidades dos 
consultórios da Unidade Mista de Saúde e Centro 
diferencial de Saúde de Jardinópolis.

Prefeito Municipal de CASTANHEIRAS, Senhor 
ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER a tantos quantos virem o presente ou 
dele tiverem conhecimento e possa interessar, que aos 
Vinte e Cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil 
e doze, e para que ninguém possa alegar ignorância, 
EXPEDIU o presente que será PUBLICADO e 
AFIXADO em lugar de costume na forma da Lei 
Municipal nº 112/96/PMC, que instituiu o átrio da 
Prefeitura de Castanheiras como Órgão Ofi cial de 
Imprensa do Município.

PUBLIQUE-SE!
 CUMPRA-SE!

     Castanheiras – RO, 25 de Junho de 2012.

ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO
Prefeito Municipal

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL
 
CARLOS SAIA, brasileiro, casado, pecuarista, RG 

8529396 SSP/PR e CPF 173.577.219-49, residente na 
Linha 128, lote 40 gleba Pyrineos, Ji-Paraná/RO, Vem 
comunicar extravio de NOTA FISCAL DE PRO-
DUTOR RURAL Nº 0000013, Inscrição Estadual 
0000000076547-3, referente ao Linha 128, Lote 40, 
Gleba Pyrineos, Ji-Paraná/RO.

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA
PROCESSO Nº 1212/2012.

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por 
meio de seu Pregoeiro, torna público, para conheci-
mento dos interessados a ERRATA na publicação 
do Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 
25/06/2012, pagina 51, ao Edital, tipo menor preço 
GLOBAL, visando à Contratação de empresa para 
execução dos serviços de recuperação de estradas 
vicinais, com serviços de limpeza lateral, confor-
mação de plataforma e revestimento primário, 
em um total de 31,00 Km, no Município de Costa 
Marques, nos trechos descritos e detalhados no Plano 
de Trabalho e demais anexos do Convênio nº 039/12/
FITHA. Tendo a abertura dos envelopes e início da 
Sessão Pública para às 09 horas (horário local) do 
dia 06/07/2012, na sala de Licitações no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO – Av. 
Chianca, 1381 – Centro, com cópias disponíveis 
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. Ficam inseridas 
as seguintes modifi cações:

Onde se lê: “Tomada de Preços nº 06/2012”. Leia-
-se: “Pregão Presencial nº 49/2012”.

Costa Marques/RO, 28 de junho de 2012.

Altair Ortis
Pregoeiro

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB
DIRETORIO MUNICIPAL DE

 PRES. MEDICI-RO

EDITAL Nº 001/2012

0 Presidente do Diretório Municipal do Partido 
Socialista Brasileiro — PSB,de Presidente Medici-
-RO,no uso de suas atribuições legais vem nos termos 
dos Art.19 parágrafos 1º do Estatuto Partidário e 
demais regulamentações do mesmo; convocar todos 
os fi liados do Partido a compareceram no dia 30 de 
Junho de 2012 (sábado) a partir das 8:00 horas até 
às 12horas no C.E.E.J.A Marechal Rondon sito a Av. 
Dom Bosco 1767, no Município de Pres.Medici, para 
participarem do Congresso Municipal.

PAUTA
ESCOLHA DE CANDIDATO A MAJORITARIA
DELIBERAÇÃO COLIGAÇÃO A MAJORITA-

RIO
DELIBERAÇÃO A CANDITATO A PROPO-

CIONAL
DELIBERAÇÃO COLIGAÇÃO A PROPOCIO-

NAL
OUTROS ASSUNTOS
Presidente Medici, 20 de Junho de 2012

CICERO MENDES DA COSTA

Pres. Diretório Municipal do PSB
Pres, Medici RO



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 fios 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 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 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 
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. 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 30 junho e 1º de julho de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

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, 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-
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Vende-se uma Impressora Off set 

Heidelberg, SORMZ – bicolor 1997, em 

ótimo estado. Mais informações tratar 

na Gráfica Positiva pelos telefones 

(61) 3344-1999/ (61) 9151-2784/ (61) 

GRÁFICA VENDE

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 499/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 256/2012
Contratado: COOLPEZA SERVIÇOS DE LIM-

PEZA URBANA LTDA
Objeto: Contratação para coleta e transporte de 

resíduos domiciliares e comerciais, com caminhão 
compactador de lixo com capacidade para 14 
(quatorze toneladas) com 19m³, ano de fabricação 
2011/2012, incluindo 02 (dois) motoristas, neste 
Município.

Valor: R$ 149.100,00 (cento e quarenta e nove 
mil e cem reais).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho n.º 
853/2012, unidade orçamentária 04.001, projeto 
atividade 14.452.0004.2.048, elemento de despesa 
3.3.9.0.39.00

São Miguel do Guaporé/RO, 25 de junho de 2012.

COMUNICADO

A empresa RESIDENCIAL VENEZA IN-
CORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
14.975.642/0001-10, situada à R 89-A nº 135 CEP: 
74.093-150 Bairro: Setor Sul, na cidade de Goiânia – 
GO, toma público que requereu junto à COLMAM/
SEDAM, em 30/06/2012, a Licença Prévia  e Li-
cença de Instalação, na atividade de compra e venda 
de imóveis próprios.

Ji-Paraná, 30 de Junho de 2012

TALES MICHELAN MENDONÇA GOMES

CPF 299.404.928-71
Procurador

AVISO DE ERRATA 2012

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº. 063/GP/12 DE 
30 DE JUNHO DE 2012

A Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste-RO, 
através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Autarquia Municipal,  torna público que foi efetuada 
alteração no Decreto de Nomeação acima especifi ca-
do,  conforme abaixo:

 Onde se lê:

Art. 1º - Fica Alterado no Anexo I do referido 
decreto, nº 063/GP/2012 de 30/06/2012. 

Fica alterado para:

Decreto nº 063/GP/2012 de 29/06/2012.

José Walter da Silva
Prefeito Municipal em Exercicio

Carlos Miguel de Araújo
Superintendente do SAAE

ESTADO DE RONDÔNIA 
ALVORADA D’OESTE - RO 
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL

mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@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, 
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, 
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.,  muni-
cípio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os. 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 ferra-
mentas. Pista para pouso 
de avião de pequeno porte 
com 800 m. Escritura Pú-
blica, mas aceita proposta, 
inclusive de pagamento.  
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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 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. 


