
lazer e lavanderia. Os 
três banheiros todos na 
cerâmica. Casa com piso 
de cerâmica e forrada com 
forro de madeira. constru-
ída em 2 terrenos murados 
de 10 X 50. rede de tele-
fone, 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,  Alvorada D’ 
Oeste, 100 m2 de área 
construída, toda na cerâ-
mica e com forro misto, 
2 quartos, suíte, sala, 
cozinha, dispensa, ba-
nheiro 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. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.
com ou 69-9974-4030 ou 
no Fixo:69-3412-2142. 

Cód_CS_043_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria toda na cerâmica 
na Avenida JK, 5440, Bair-
ro São Francisco, Alvorada 
do Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada com 
forro de madeira, murada, 
Energia da “CERON” e 
água da “SAAE”, aceita-se 
proposta inclusive pega-se 
um carro. Interessados 
falar 69-3412-2142. 

PONTO
 COMERCIAL

C ó d _ P C _ 0 3 6 _ 11 _

OPO_RO  – Vende-se 
ou troca por fazenda o 
Hotel Planalto em Ouro 
Preto do Oeste, ao lado 
da Rodoviária Central, 
630 m2 de área construída 
em alvenaria, sendo um 
prédio em 3 pisos, São 
27 apartamentos, ampla e 
confortável cozinha para 
o café da manhã aos hós-
pedes, sala para recepção, 
e sistema de distribuição 
de internet wireless e es-
tacionamento nos fundos 
e na frente, com energia 
trifásica, inclusive com 
dispositivo para acopla-
gem de caminhões frigo-
rífi cos, visto que é o único 
na cidade que oferece esse 
serviço para caminhões 
câmara frias. Escritura Pú-
blica. Mas aceita proposta, 
Interessados tratar direta-
mente com o proprietário, 
Senhor Guerra no Cel. 
Claro nº. 69-9238-9235 ou 
com o Vicente Corretor no 
Tel. Fixo: 69-3412-2142.

TR_016_11_ALV_
RO - Vendem-se 28 ter-
renos em Alvorada do 
Oeste, com medidas di-
versas:, sendo - 8 terre-
nos 10X50, na QD.34 
– ST.02, 4 terrenos com a 
frente para a Rua Carlos 
Gomes e 4 terrenos com 
frente para a Rua Osvaldo 
Cruz. - 8 terrenos 10X50, 
na QD. 44 – ST.02, 4 
terrenos com frente para 
a Rua Carlos Gomes e 4 
terrenos com frente para 
a Av. Sargento M. N. Vaz 
- 4 terrenos 12X30, na 
QD.44 – ST.02, Frente 
para a Av. Independência 
- 4 terrenos 12X30, na 
QD.64 – ST.02, Frente 
para a Rua Osvaldo Cruz 
- 2 terrenos de esquina 
14X30, na QD.54 – ST.02, 
frente para a Av. Inde-
pendência. - 2 terrenos 
de esquina 14X30, na 
QD.44 – ST.02, frente 
para a Av. Independência. 
Vendem-se os terrenos se-
paradamente. Todos fi cam 
no Bairro APAE. Aceita 
Proposta, falar pelos tele-
fones,  69-3412-2142 ou 
69-8488-0022.

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.

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

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se  sitio 
de 21 alq. em Alvorada 
D’Oeste. formados, 3 re-
presas, 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 sanitá-
rio 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 Ca-
coal, 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 
Machadinho 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 variedade de 
arvores frutíferas. Valor 
R$ 100.000,00. Mas, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
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 nascen-
tes da mata e atravessa 
o sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita pro-
posta. 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 no-
bre de Alvorada D’Oeste. 
3 quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área de 

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 
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-
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. 

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, lo-
calizada 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.,  municí-
pio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fios. 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 ferramentas. 
Pista para pouso de avião 

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 di-
visões de pasto, todas com 
água “ótima para criação de 
carneiros ou cabritos”. Tu-
lha medindo 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.

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 Escritura 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 
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 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quinta-feira, 11 de outubro de 2012 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

CHÁCARA

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

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 763/2012
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 390/2012
Contratado: CONSTRUTORA ACS LTDA 
Objeto: Contratação de empresa especializada 

em construção civil para construção da Creche 
Municipal, localizada no setor 02, quadra 58, na 
Avenida Marechal Rondon, 178, sede do Município 
de acordo com o Projeto Básico e Especifi cações 
Técnicas e seus Anexos II, III, IV, V e VI e Nota de 
Empenho nº 1221/2012.

Valor: R$ 1.423.545,08 (um milhão quatrocentos e 
vinte e três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais 
e oito centavos).

Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº. 
1221/2012, unidade orçamentária 05.001, projeto 
atividade 12.365.0006.1.055, elemento de despesa 
4.4.9.0.51.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 04 de outubro de 2012.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa CAMILO E COUTINHO LTDA - 

ME, inscrita no CNPJ: 15.054.277/0001-74, com 
endereço localizado a Av. 31 de Março, 996, Jardim 
dos Migrantes, no Município de Ji-Paraná (RO), torna 
público que requereu junto à COLMAM - Coordena-
doria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental 
da SEDAM/RO (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental), a Licença Prévia (LP) para a atividade 
de Fabricação de estruturas metálicas.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa CAMILO E COUTINHO LTDA - 

ME, inscrita no CNPJ: 15.054.277/0001-74,, com 
endereço localizado a Av. 31 de Março, 996, Jardim 
dos Migrantes, no Município de Ji-Paraná (RO), torna 
público que requereu junto à SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COL-
MAM, Licença de Instalação (LI) para a atividade de 
Fabricação de estruturas metálicas.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa CAMILO E COUTINHO LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ: 15.054.277/0001-74,, com 
endereço localizado a Av. 31 de Março, 996, Jardim 
dos Migrantes, no Município de Ji-Paraná (RO), torna 
público que requereu junto à SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de 
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COL-
MAM, Licença de Operação (LO) para a Fabricação 
de estruturas metálicas.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE
 LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O Sr. Adevaldo Louzada Franco, inscrito no CPF de 
nr. 190.539.832-87, com propriedade rural localizada 
na linha 81 km 04, Gleba 19, Lote 29 no Municípiode 
Ouro Preto do Oeste, torna público que requereu junto 
ao NUCOF/SEDAM, a renovação da Licença de 
Instalação para atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA.
O SR. ANTONIO CARDOSO VIANA , CPF: 

422.686.212-00,, Localizado na  LINHA 166, KM 
18, LOTE 29 B, GLEBA 05.  NO MUNICÍPIO 
DE OURO PRETO DO OESTE. Torna público que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, em 10/10/2012, 
A LP-LICENÇA PREVIA - Para a Atividade de 
Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
O SR. ANTONIO CARDOSO VIANA , CPF: 

422.686.212-00,, Localizado na  LINHA 166, KM 
18, LOTE 29 B, GLEBA 05.  NO MUNICÍPIO 
DE OURO PRETO DO OESTE. Torna público que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, em 10/10/2012, 
A LI-LICENÇA INSTALÇÃO - Para a Atividade de 
Piscicultura.

PEDIDO DE LICEN ÇA DE OPERAÇÃO.
O SR. ANTONIO CARDOSO VIANA , CPF: 

422.686.212-00,, Localizado na  LINHA 166, KM 
18, LOTE 29 B, GLEBA 05.  NO MUNICÍPIO 
DE OURO PRETO DO OESTE. Torna público que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, em 10/10/2012, 
A LO-LICENÇA OPERAÇÃO - Para a Atividade de 
Piscicultura.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Miguel Rodrigues, inscrito no CPF: 095.490.562-

87, venho por meio deste tornar publico que requereu 
junto a SEDAM, o pedido de Ampliação da Licença 
de Instalação e Renovação da Licença de Operação, 
para a atividade de Piscicultura localizada na Linha 
31, Lote 59A da  Gleba 12F, Texeirópolis-RO. Com o 
Eng. Agrônomo Felipe Monclair 9248-8623.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Edson Martins de Paula, inscrito no CPF: 

574.802.657-00, venho por meio deste tornar publico 
que requereu junto a SEDAM, o pedido de Licença de 
Operação, para a atividade de Piscicultura localizada 
na Linha C-04, Lotes 31, 33 e 35, Gleba 04, Urupá-RO. 
Com o Eng. Agrônomo Felipe Monclair 9248-8623.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Edson Martins de Paula, inscrito no CPF: 

574.802.657-00, venho por meio deste tornar publico 
que requereu junto a SEDAM, o pedido de Licença de 
Operação, para a atividade de Piscicultura localizada 
na Linha C-04, Lotes 31, 33 e 35, Gleba 04, Urupá-RO. 
Com o Eng. Agrônomo Felipe Monclair 9248-8623.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Gedeir Dias de Carvalho, inscrito no CPF: 

369.459.862-68, venho por meio deste tornar publico 
que requereu junto a SEDAM, o pedido de Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
para a atividade de Piscicultura localizada na Linha 
A-03, Lote 51, Gleba 01, Urupá-RO. Com o Eng. 
Agrônomo Felipe Monclair 9248-8623.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Gerson Batista da Silva, inscrito no CPF: 

128.920.255-91, venho por meio deste tornar publico 
que requereu junto a SEDAM, o pedido de Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
para a atividade de Piscicultura localizada na Linha 
C-03, Lote 21, Gleba 03, Urupá-RO. Com o Eng. 
Agrônomo Felipe Monclair 9248-8623.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
Eu, Saul Pessoa Luna, inscrito no CPF: 279.814.005-

78, venho por meio deste tornar publico que requereu 
junto a SEDAM, o pedido ampliação da Licença de 
Instalação e Renovação da Licença de Operação, para 
a atividade de Piscicultura localizada na Linha C-04, 
Lotes 06 e 07, Gleba 06, Urupá-RO. Com o Eng. 
Agrônomo Felipe Monclair 9248-8623.


