
ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
Vaz, 4450, o imóvel mede 
65 m2, terreno de 10x50, 
2 quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na ce-
râmica, dispensa e área 
nos fundos, murado nas 
laterais e fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita pro-
posta, pega carro ou moto. 
(Fixo)69-3412-2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, co-
zinha e wc na cerâmica, 
forrada e toda na cerâ-
mica. Murada, energia 
água da rua e esgoto. 
(Vivo)69-9974-4030 / 
(TIM)041-69-8114-4243 

Vende-se terreno na rua 
Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfal to ,  água, 
energia, rede de esgoto 
e rede telefônica, mu-
rado nos fundos. Valor 
R$ 20.000,00 aceita-se 
proposta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, co-
berta com eternit e com 
3 quartos, sala, cozinha, 
wc. Documentação OK. 
Tratar com Vicente no 
Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de 
cerâmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 
área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dis-
pensa e varanda nos fun-
dos. Valor R$ 45.000,00, 
aceita carro popular de 
menor valor. Cel. Vivo 
69-9974-4030 ou ainda no 
TIM 041-69-8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 

e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, piso 
de cerâmica, na Av. 16 de 
Julho, nº 1410, esquina 
com a Prefeitura. Valor 
R$ 60.000,00, aceita-se 
carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
12 – Lado Norte, com 215 
alq, 110 bem cercados e 
formados, e 105 de mata 
virgem, com toda madeira 
a ser explorada, com 16 
repartições de pastagem, 
todas com água, sendo 2 
córregos permanentes e 7 
represas, curral de 30X30, 
com bret, tronco e balança 
de 1500 Kg. Tulha de 
7x7, coberta com eternit, 
e lavoura com 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 com dois trans-
formadores; de 5 KVA e 
10 KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 – 
setor Barão do Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo for-
mado e cercado, pastagem 
de branquearão. Várias 
repartições, algumas com 
água, rio que atravessa o 
sitio, 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telha de barro, cerca-
da. Valor R$ 200.000,00 
aceita proposta com parte 
em veículo ou casa de 
menor preço. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030

 CACOAL

Vende-se uma chácara 
a 25 km de Cacoal, com 
5,5 alq. Sendo um de re-
serva, 3 de café e 1,5 com 
uma casa, represa e um 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. 
Valor R$ 135.000,00 – 
Pagamento em dinheiro a 
vista. Interessados tratar 
pelo cel. 041-69-8114-

4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo 
a 53 km da cidade de Ari-
quemes, com 3.800 alq., 
sendo 1.800 alq. formados 
e cercados, com várias 
divisões, todas com água e 
cocho para sal. Topografi a 
plana, terra mista, com 
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“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
EU, MARIO ROBERTO FALONE , bra-

sileiro, produtor rural, RG: 1410002 residente 
na linha T19 Lote 10 Gleba 29 município de 
Urupá - RO, comunica que foi extraviado em 
lugar incerto, notas fi scais de produtor de Nº 
00002, 00003, 000004 e 00005 de acordo com 
o Boletim de Ocorrência Nº 36N2013.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

E D I TA L D E  C I TA Ç Ã O
Prazo: 20 (vinte) dias

Citação de: Luiz Cézar Picelli, brasileiro, estado 
civil e profi ssão ignorados, portador do RG: 39244799 
e CPF: 203.125.399-91, atualmente em lugar incerto 
e não sabido.

Processo: 0022844-69.2011.822.0001
Requerente: Dimam Agropeças Distribuidora 

Ltda – ME
Advogado: Arthur Pires Martins Matos OAB/RO 3524
Requerido: Luiz Cézar Picelli
Classe: Monitória

FINALIDADE: Através do presente Edital fi ca Luiz 
Cézar Picelli, citado para que, paguem o débito no 
valor de R$ 5.021,79 (cinco mil, vinte e um reais 
e setenta e nove centavos), ou querendo, responda 
(apresente defesa) aos termos da ação Monitória, no 
prazo legal abaixo descrito, sendo certo que o silêncio 
acarretará na presunção de serem verdadeiros os fatos 
alegados pela parte requerente.

Prazo: o prazo para responder (apresentar defesa) 
é de 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de 20 (vinte) dias da data da publicação 
deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora

Sede do Juízo: Fórum Cível - Av. Lauro Sodré, 
1728, Jardim América, CEP: 76803-686, Fone: (69) 
3217-1320.

Porto Velho/RO, 07 de agosto de 2012.

(a)Jorge Luiz de M Gurgel do Amaral
Juiz de Direito

Maria Clara Soares Nascimento
Diretora em Substituição

PEDIDO DE (LP) LICENÇA 
PRÉVIA DE AQUICULTURA

Eu JOÃO MOREIRA DE QUEIROZ, inscrito no 
CPF: 474.597.781-68 e RG:  365.427 SSP/MT, vem 
por meio desta tornar público que REQUEREU junto 
a NUCOF/SEDAM no dia 21 de Fevereiro de 2013, a 
LICENÇA PRÉVIA em atividade de piscicultura, lo-
calizado na BR 429 KM 9 LINHA 10º KM 7, GL 03, 
LT 12 C, no município de Alvorada Do Oeste – RO.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA 
INSTALAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu JOÃO MOREIRA DE QUEIROZ, inscrito 
no CPF: 474.597.781-68 e RG:  365.427 SSP/MT, 
vem por meio desta tornar público que REQUEREU 
junto a NUCOF/SEDAM no dia 21 de Fevereiro de 
2013, a LICENÇA INSTALAÇÃO em atividade de 
piscicultura, localizado na BR 429 KM 9 LINHA 10º 
KM 7, GL 03, LT 12 C, no município de Alvorada 
Do Oeste – RO.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA 
OPERAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu JOÃO MOREIRA DE QUEIROZ, inscrito 
no CPF: 474.597.781-68 e RG:  365.427 SSP/MT, 
vem por meio desta tornar público que REQUEREU 
junto a NUCOF/SEDAM no dia 21 de Fevereiro de 
2013, a LICENÇA OPERAÇÃO em atividade de 
piscicultura, localizado na BR 429 KM 9 LINHA 10º 
KM 7, GL 03, LT 12 C, no município de Alvorada 
Do Oeste – RO..

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo 
Decreto n. 0741/GAB/PMJP/13, de 19 de fevereiro de 
2013, referente ao Edital de Licitação na modalidade 
Pregão n. 010/CPL/PMJP/13, forma Presencial, 
conforme processo administrativo n. 1271/13/SE-
MED, passa a ter a seguinte redação;

Onde se lê:
Pregão Presencial Para Registro de Preços N. 001/

CPL/PMJP/13.

DATA DE ABERTURA: 07 de março de 2013, às 
16h00min.

Leia-se:
Pregão Presencial Para Registro de Preços N. 010/

CPL/PMJP/13.

DATA DE ABERTURA: 12 de março de 2013, às 
16h00min.

Ji-Paraná, 25 de fevereiro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Presidente da CPL

Decreto 0741/GAB/PMJP/13

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo 
Decreto n. 0741/GAB/PMJP/13, de 19 de fevereiro de 
2013, referente ao Edital do Pregão Eletrônico n. 008/
CPL/PMJP/13, conforme processos administrativos 
n. 2186/13/SEMAD / 2083/13/SEMOSP, passa a ter 
a seguinte redação;

Onde se lê:
DATA DE ABERTURA: 07 de março de 2013, às 

09h00min.
Leia-se:
DATA DE ABERTURA: 12 de março de 2013, às 

09h00min.

Ji-Paraná, 25 de fevereiro de 2013.

Jackson Junior de Souza
Presidente da CPL

Decreto 0741/GAB/PMJP/13

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

casa sede e 12 casas para 
funcionários., energia da 
Ceron, 3 retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão 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. Valor a combi-
nar. (Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 


