
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 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 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. 
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CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quarta-feira, 14 de novembro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

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 Defi nitivo. 
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 fios e com várias di-
visões, todas com água. 
50 alq. de mata, Curral 
de médio grande por-
te, galpão e casa para 
peão. Sede com piso de 
cerâmica, forro de ges-
so, 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 te-
lefones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda 
se preferir, no telefone 
fixo: 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-

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
A senhora FLÁVIA DE SÁ ARAÚJO, inscrita 

no CPF sob o nº 010.636.052-37, estabelecida no 
endereço à Rua Café Filho, 1077, Bairro São Pedro, 
no Município de Ji-Paraná, comunica para todos os 
efeitos legais que ocorreu o extravio de um bloco de 
notas fi scais de prestação de serviços do escritório de 
Assessoria de Fazenda (Arantes e Beck Ltda), com 
numeração de 151 a 200, de acordo com a ocorrência 
policial numero 1476N2012.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O Sr. Andrey José de Sá dos Santos comunica que 

foi extraviado, em lugar incerto, as notas fi scais em 
nome do Sr. ALEXSON VIZONE, CPF 628.578.782-
49, brasileiro, produtor rural, residente à Chácara Boa 
Esperança, Zona rural, no Município de Presidente 
Médici – RO, sendo as seguintes numerações  1644, 
1668, 1697, 1728, 1740, 1762, 1781, 1807, 1808, 
1810, e 1815, conforme o BOP 549n2012.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. JUCY MERLIN, inscrito no CPF do MF 

sob o nº 560.334.3517-91, torna público que requereu 
junto ao Departamento de Controle de Fiscalização 
(DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental), a LP (Licença Prévia) para exploração da 
atividade de piscicultura em sua propriedade localiza-
da nos Lotes 9 e 10, Linha 31, Gleba 8A, KM 8, zona 
rural, no Município de Ouro Preto do Oeste - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O sr. JUCY MERLIN, inscrito no CPF do MF 

sob o nº 560.334.3517-91, torna público que requereu 
junto ao Departamento de Controle de Fiscalização 
(DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental), a LI (Licença de Instalação) para explo-
ração da atividade de piscicultura em sua propriedade 
localizada nos Lotes 9 e 10, Linha 31, Gleba 8A, 
KM 8, zona rural, no Município de Ouro Preto 
do Oeste - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O sr. JUCY MERLIN, inscrito no CPF do MF 

sob o nº 560.334.3517-91, torna público que requereu 
junto ao Departamento de Controle de Fiscalização 
(DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental), a LO (Licença de Operação) para explo-
ração da atividade de piscicultura em sua propriedade 
localizada nos Lotes 9 e 10, Linha 31, Gleba 8A, 
KM 8, zona rural, no Município de Ouro Preto 
do Oeste - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
O sr. JUCY MERLIN, inscrito no CPF do MF 

sob o nº 560.334.3517-91, torna público que requereu 
junto ao Departamento de Controle de Fiscalização 
(DECOF) da SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental), a Outorga de Uso de água para explora-
ção da atividade de piscicultura em sua propriedade 
localizada nos Lotes 9 e 10, Linha 31, Gleba 8A, 
KM 8, zona rural, no Município de Ouro Preto 
do Oeste - RO.

ABANDONO DE EMPREGO

A VALDIRENE APARECIDA DE ANDRADE 
FERREIRA MORAES, inscrita no CPF sob o nº 
589.514.402-06, com endereço a Rua Castanheira, 
1568 – Bairro Nova Brasília, no Município de Ji-
-Paraná (RO), solicita o comparecimento da funcio-
nária Sr.ª MARIA DE FÁTIMA DE MATOS, PIS nº 
1.306.901.740-0, para que apresente motivo que im-
pede seu comparecimento ao trabalho. Caso contrário, 
fi ca considerada sua atitude como ato de renúncia ao 
cargo, fi cando V. Sª. demitido por abandono de empre-
go, na forma do dispositivo citado na CLT, nos termos 
do artigo 482, alínea I, restando consignado o prazo 
de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta para que 
reinicie suas atividades ou justifi que, no mesmo prazo.

 
SINJILOJAS

                                                                                

Ji-Paraná, 12 de Novembro de 2012
                           

N O T I F I C A Ç Ã O

O Sindicado dos Lojistas de Ji Paraná – SINJILO-
JAS, entidade sindical patronal, associação civil, sem 
fi nalidade econômica, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.º 22.859.284/0001-09 e Código Sindical n.º 
000.000.03277-8, com sede à Travessa da Discórdia 
nº 221 – sala 01 – bairro Centro Ji-Paraná Estado de 
Rondônia com abrangência nas categorias (estabele-
cimento de tecidos, de vestiário, adorno e acessórios, 
objetos de arte, loucas finas, cirurgia, moveis e 
congêneres), varejista de calcados, Material elétrico 
e aparelhos eletrodomésticos, material eletrônico, 
material Ótico, fotográfi co e cinematográfi co, neste 
ato representado pelo seu Presidente Sr. EMERSON 
CANDIDO DE SIQUEIRA, informa a todos os 
seus associados, a pedido do MPT que por força 
do pactuado em CCT com o SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE BENS 
E SERVIÇOS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SITRACOM-RO, no PP 000028.2008.14.002/9, o 
associado somente deve descontar a Contribuição As-
sistêncial Profi ssional dos empregados sindicalizados.  

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: São Miguel do Guaporé
ÓRGÃO EMITENTE: Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 dias

DE: W J INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO 
LTDA, CNPJ n. 10.545.441/0001-22, atualmente em 
lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR o requerido a tomar conhe-
cimento da presente ação para, querendo, contestar 
no prazo legal. Não sendo contestada a ação, se pre-
sumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 DIAS

Processo: 000.1511-61.2012.8.22.0022
Classe: Procedimento Sumário
Requerente: Manoel Carlinho Pires da Costa
Advogado: Giovanni Dilion Schiavi Gomes
Requerido: W J Intermediação de negócios Ltda

Sede do Juízo: Fórum Anísio Garcia Martin, Av. 
São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé-
-RO, 76932-00- Fax: (69) 3642-2620 – Fone: (69) 
3642-2661

São Miguel do Guaporé, 05 de outubro de 2012

(a) João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

ADENDO PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 017/FMS/2012

PROCESSO Nº.  GI/912/2012
EDITAL Nº 229/2012

O Pregoeiro do Município de Teixeirópolis 
- RO, através do decreto 0167/GAB/2012, 
torna público para conhecimento dos inte-
ressados, adendo modifi cador a data de 
abertura da Disputa do pregão nº 017/
FMS/2012  – concernente MATERIAL 
PERMANENTE (DETECTOR FETAL), 
para atender as necessidades da SEMSAU. 
A nova sessão de abertura será realizada 
no dia 20 de Novembro de 2012 às 13:00 
horas (Horário de Brasília - DF). No 
Endereço Eletrônico (www.bll.org.br). Da 
autorização: Processo Administrativo nº. 
912/2012. Das informações complementa-
res: As informações complementares sobre 
esta licitação poderão ser obtidas pelos 
interessados, no horário das 07:30 às 13:00 
horas horário de Rondônia, de segunda à 
sexta-feira na Av. Afonso Pena, 2280 - cen-
tro ou pelo telefone n.º (0xx69) 3465-1112.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    

ONDE ESTÁ:

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/11/2012 
as 13:00h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 16/11/2012, com início às 13:01h.

FICANDO ASSIM:

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/11/2012 
as 13:00h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 20/11/2012, com início às 13:01h.

Teixeirópolis - RO, 13 de Novembro de 2012.
__________________________
ELICARLOS T. CARVALHO

PREGOEIRO

ADENDO PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 097/2012

PROCESSO Nº.  GI/908/2012
EDITAL Nº 227/2012

O Pregoeiro do Município de Teixeirópolis - 
RO, através do decreto 0167/GAB/2012, torna 
público para conhecimento dos interessados, 
adendo modifi cador a data de abertura da 
Disputa do pregão nº 097/2012 – concer-
nente AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE 
CARGA TIPO FURGÃO, para atender as 
necessidades da SEMECT. A nova sessão de 
abertura será realizada no dia 20 de Novem-
bro de 2012 às 10:00 horas. Da autorização: 
Processo Administrativo nº. 908/2012. Das 
informações complementares: As informações 
complementares sobre esta licitação poderão 
ser obtidas pelos interessados, no horário das 
07:30 às 13:00 horas horário de Rondônia, 
de segunda à sexta-feira na Av. Afonso Pena, 
2280 - centro ou pelo telefone n.º (0xx69) 3465-
1112.                                                                                                                                                

Teixeirópolis - RO, 13 de Novembro de 2012.
__________________________
ELICARLOS T. CARVALHO

PREGOEIRO

ADENDO PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 098/2012

PROCESSO Nº.  GI/913/2012
EDITAL Nº 228/2012

O Pregoeiro do Município de Teixeirópolis - 
RO, através do decreto 0167/GAB/2012, torna 
público para conhecimento dos interessados, 
adendo modifi cador a data de abertura da 
Disputa do pregão nº 098/2012 – concernente 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (INSTALA-
ÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR), para 
atender as necessidades da SEMECT. A nova 
sessão de abertura será realizada no dia 20 de 
Novembro de 2012 às 11:00 horas. Da autori-
zação: Processo Administrativo nº. 912/2012. 
Das informações complementares: As informa-
ções complementares sobre esta licitação pode-
rão ser obtidas pelos interessados, no horário das 
07:30 às 13:00 horas horário de Rondônia, de 
segunda à sexta-feira na Av. Afonso Pena, 2280 
- centro ou pelo telefone n.º (0xx69) 3465-1112.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    

Teixeirópolis - RO, 13 de Novembro de 2012.
__________________________
ELICARLOS T. CARVALHO

PREGOEIRO

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 reparti-
ções 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 queima-
do, medindo 8X8, 3 quar-
tos, 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.,  municí-
pio 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.


