
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 fi os de ara-
me liso e com 3 divisões de 
pasto, todas com água “ótima 
para criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-
deira, coberta com telha 
de barro medindo 8X22 
com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, na 
cerâmica e forro de PVC, 
cercada com muro e balaus-
tres. 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. em 
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 

apropriada para se fazer 
um ou mais projetos de ma-
nejo. 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@hot-
mail.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 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro 
sanitário piso queimado. 
Água de poço, e energia 
própria.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio locali-
zado 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. 
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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 mé-
dio 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 quartos, 3 ba-
nheiros, 3 salas, dispensa e 
cozinha muito grande. área 
em formato de “L”. Energia 
trifásica, água de poço. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 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 enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.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 fa-
zenda 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 madei-
ra coberta com eternit, piso 
queimado, medindo 8X8, 3 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro em alvenaria e área 
lateral. Energia elétrica.. 
Estuda-se proposta. Interes-
sados 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 cercados 
com arame liso de 5 e 6 
fi os. várias divisões, todas 
com água e cocho para sal. 
Topografi a plana, terra mis-
ta  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 sim-
ples em madeira, medin-
do 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em con-
tato 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 pas-
tagem, 8 divisões todas 
com água. área de mata, 
ainda virgem, com toda 
madeira e perfeitamente ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

 

Vende-se casa de alvenaria no 2º distrito de Ji-Paraná, 
terreno com 360 m2, 230 m2 de área construída, cozinha 
com móveis planejados e eletrodomésticos, lavanderia, 
duas despensas, um quarto de casal, dois quartos de 
solteiro, um banheiro social, uma suíte casal Master com 
banheira de hidromassagem e Closet, sala, Hall, forro 
de gesso em todas as peças, área de lazer com piscina 
e churrasqueira, um banheiro de piscina, garagem para 
três carros, canil, jardinagem, árvores frutíferas, portão 
eletrônico, cerca elétrica de seis fi os, sistema de alarme, 
ar condicionado em todas as peças. Casa escriturada, 
rua asfaltada, bairro bloquetado. Valor: R$ 330.000,00. 
Contatos - Michele: 8485-4912 ou 8127-9038 ou 
micheledfs@bol.com.br

VENDE-SE CASA

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

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

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: TRINTA DIAS

CITAÇÃO DE: PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA, 
brasileiro, inscrito no CPF nº 197.962.269-87 atual-
mente em local inverto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualifi cada para 
que PAGUE, no prazo de 15 (quinze) dias a importância 
de R$4.409,91 (quatro mil, quatrocentos e nove reais 
e noventa e um centavos), em espécie, advertindo-o de 
que poderá, no mesmo prazo opor embargos que sus-
penderão a efi cácia do mandado inicial, cientifi cando-se 
de que efetuado o pagamento, fi cará isento do pagamen-
to de custas e honorários advocatícios.

RESUMO: O requerente é credor do requerido de um 
debito, em razão do inadimplemento representado por 
duplicatas referente a pagamentos de produtos que são 
comercializados pela requerente, emitidos pelo requeri-
do, que encontram-se pendentes de pagamento ate a data 
presente. ...Assim requer a citação do requerido para no 
prazo de quinze dias pague a importância de R$4.409,91 
(quatro mil, quatrocentos e nove reais e noventa e um 
centavos), atualizado até julho/2011, acrescido de ju-
ros, correção monetaria, condenando-o ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios.

OBS.: O Prazo para pagamento ou embargos passará 
a correr após expirar o prazo de publicação do edital.

Processo: 0008110-04.2011.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Bigsal-Industria e Comercio de Suple-

mentos Para Nutrição Animal Ltda
Advogado: Yuri Robert Rabelo Antunes OAB/

RO 4584
Requerido: Pedro Teixeira de Souza
Valor da causa: R$4.409,91 (quatro mil, quatro-

centos e nove reais e noventa e um centavos).

Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller, 
Av. Ji-Paraná, nº 615, CEP: 78.960-000 – Fone: (069) 
421-1337 ou 421-1369

Ji-Paraná-RO, 31 de agosto de 2012.

LUZIA LOPES CASTELAN
Escrivã Judicial em Substituição

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. SÍLVIO SOARES BRAGA, brasileiro, produtor 

rural, portador do RG nº 329833/SSP-RO, CPF nº 
325.563.142-49, com endereço na Linha 82, Lote 67, 
Zona Rural, Município de Ji-Paraná - RO, comunica 
que foi extraviado, em lugar incerto, a nota fi scal de 
produtor rural, sendo a de número 0000063, em seu 
nome, conforme BOP nº 1295N-2012.

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-694/2012, 
e principalmente a licitação realizado através da 
Modalidade Pregão Eletrônico n.º 013/2012, 
vem ADJUDICAR a favor da empresa CNH 
LATIN AMERICA LTDA. Vencedora do Lote 
01 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais).

Publique-se o presente. 

Teixeirópolis/RO, 03 de Outubro de 2012.

ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. ALCIBINO SABAINI, inscrito no CPF do 

MF sob o n.º 063.007.312-00,   torna público que 
protocolou requerimento junto à Secretaria de De-
senvolvimento Ambiental – Sedam, para a renovação 
da sua LI - Licença de Instalação para a atividade de 
piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 
115, Gleba 9A, Lote 26, no município de Ouro Preto 
do Oeste (RO).

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. ALCIBINO SABAINI, inscrito no CPF do 

MF sob o n.º 063.007.312-00,   torna público que 
protocolou requerimento junto à Secretaria de De-
senvolvimento Ambiental – Sedam, para a renovação 
da sua LO - Licença de Operação para a atividade de 
piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 
115, Gleba 9A, Lote 26, no município de Ouro Preto 
do Oeste (RO).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2012

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob 
a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Preço”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente á 
Contratação de médico geral para unidade 
mista de saúde (plantões 24 horas), conforme 
especifi cações, quantitativos e condições cons-
tantes nos anexos do edital, partes integrantes 
e inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 18 de Outubro de 2012 
às 08:00 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº 225/SEMSAU/2012, 
valor estimado da contratação R$ 20.400,00. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário comercial, das 7:00 as 13:00 horas, de 
segunda à sexta-feira na própria sala da CPL ou 
pelo telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 04 de Outubro de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/

PMJ/2012
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

Objeto: contratação de empresa especia-
lizada em engenharia civil para execução 
de pavimentação asfáltica em vias urbanas 
(execução de capa em TSD), no valor global 
de R$ 319.565,78, Processo Administrativo nº. 
2717/2012. REQUISITANTE: Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMURB. 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO GLOBAL, 
Data e horário: Dia 23 de outubro de 2012 
às 08h30min, nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/2002 D. F. nº. 3.555/2000 e 5.450/2005 
D. M. nº. 5.221/GP/2008 Lei Federal nº. 
8.666/1993 com sua alteração subseqüente, 
além do disposto na LC nº. 123/2006. Local das 
sessões públicas presenciais: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, pelo telefone nº. 
(069) 3521-6993 fax 3521 6445, ou pelo e-mail 
cpl_pmj2011@hotmail.com.

Jaru, 04 de outubro de 2012.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Coordenadora de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 830/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 387/2012
Contratado: AUTO POSTO TEIXEIRA LTDA-ME
Objeto: Aquisição/fornecimento de 30.000 (cin-

qüenta mil) litros de óleo diesel, para atender as neces-
sidades no abastecimento dos veículos que compõem a 
frota da Secretaria Municipal de Educação, tais como 
ônibus, micro-ônibus, etc.

Valor: de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove cen-
tavos) por litro de óleo diesel, totalizando o valor de 
R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº. 
1163/2012, unidade orçamentária 05.001, projeto 
atividade 26.782.0004.2.045, elemento de despesa 
3390 30 00

São Miguel do Guaporé/RO, 21 de setembro de 2012.

PEDIDO DE LICENÇA 
PRÉVIA PARA AQUICULTURA

EU, EULALIA ALMEIDA DE ASSIS, INSCRI-
TO NO CPF: 235.386.852-49, TORNO PÚBLICO 
QUE REQUERI JUNTO À NUCOF/SEDAM, O PE-
DIDO DE LICENÇA PRÉVIA, PARA A ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA, DE SUAS PROPRIEDADES 
LOCALIZADAS À LINHA 612, GLEBA 57, LOTE 
85, KM 03, NO MUNICÍPIO DE JARU– RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO PARA AQUICULTURA

 EU, EULALIA ALMEIDA DE ASSIS, INSCRI-
TO NO CPF: 235.386.852-49, TORNO PÚBLICO 
QUE REQUERI JUNTO À NUCOF/SEDAM, O 
PEDIDO LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA 
A ATIVIDADE DE PISCICULTURA, DE SUAS 
PROPRIEDADES LOCALIZADAS À LINHA 612, 
GLEBA 57, LOTE 85, KM 03, NO MUNICÍPIO 
DE JARU– RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE
 OPERAÇÃO PARA AQUICULTURA

EU, EULALIA ALMEIDA DE ASSIS, INSCRI-
TO NO CPF: 235.386.852-49, TORNO PÚBLICO 
QUE REQUERI JUNTO À NUCOF/SEDAM, O 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA 
A ATIVIDADE DE PISCICULTURA, DE SUAS 
PROPRIEDADES LOCALIZADAS À LINHA 612, 
GLEBA 57, LOTE 85, KM 03, NO MUNICÍPIO 
DE JARU– RO.


