
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 cerâmi-
ca. 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 asfalto, 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, dispen-
sa e varanda nos fundos. 
Valor R$ 45.000,00, aceita 
carro popular de menor 
valor. Cel. Vivo 69-9974-
4030 ou ainda no TIM 
041-69-8114-4243.

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 explora-
da, 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, cer-
cada. 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 reserva, 
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. Inte-
ressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo 
a 53 km da cidade de 
Ariquemes, com 3.800 
alq., sendo 1.800 alq. 
formados e cercados, com 
várias divisões, todas com 
água e cocho para sal. 

CLASSIFICADOS
Rondônia, quarta-feira, 20 de março de 2013 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

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: ALEXANDRE PEREIRA MAE-
TIASI, brasileiro, inscrito no CPF nº 032.913.619-46, 
portador do RG nº 62.308.958 SSP/PR atualmente em 
local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar a parte acima qualificada 
para que PAGUE, no prazo de 15 (quinze) dias a 
importância de R$ 9.720,62 (nove mil, setecentos e 
vinte reais e sessenta e dois centavos), em espécie, 
advertindo-o de que poderá, no mesmo prazo opor 
embargos que suspenderão a efi cácia do mandado 
inicial, cientifi cando-se de que efetuando o pagamento, 
fi cará isento do pagamento de custas e honorários 
advocatícios.

RESUMO: A requerente alega que é credor do reque-
rido na importância de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatro-
centos e cinqüenta reais) representada pelo cheque n. 375 
emitido pelo requerido, cujo cheque não foi solvido pelo 
requerido na data convencionada, tendo sido devolvido 
pelo banco sacado, permanecendo a inércia do requerido 
no cumprimento da obrigação ... . Assim requer a citação 
da requerida para o prazo de quinze dias pague a impor-
tância atualizada de R$ 9.720,62 (nove mil, setecentos e 
vinte reais e sessenta e dois centavos), com acréscimos 
de juros e atualizações, com o cumprimento da obrigação 
acarretará a isenção do 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: 0007132-90.2012.8.22.0005
Classe: Monitória
Requerente: Tigrão Comércio de Veículos
Advogado: Carlos Luiz Pacagnan OAB/RO 107-B
Requerido: Alexandre Pereira Maetiasi
Valor: R$ 9.720,62 ( nove mil, setecentos e vinte 

reais e sessenta e dois 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,  19 de fevereiro de 2013.

JANDIRA GARBULHE BRAGUIN
Escrivã Judicial

Assina digitalmente

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/CPL/2013

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, situ-
ada a na Av. Jorge Teixeira, 935, através do Pregoeiro 
Ofi cial Jerrison Pereira Salgado, TORNA PÚBLI-
CO, para o conhecimento dos interessados que fará 
realizar na forma do disposto da Lei 8.666/93, com 
alterações das Leis Federais 8.883/94 e 9.649/98, e a 
lei 10.520/02 licitação na modalidade de Pregão Pre-
sencial Nº. 17/CPL/2013, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, sob o regime de Execução Indireta, tendo 
como objeto: Contratação de empresa especializada 
em Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal 
- SMP, com cobertura nacional através de intra-rede 
(corporativo Intra-grupo), devendo o serviço oferecer 
as facilidades de Roaming nacional digital sem a 
necessidade de alteração dos números de acesso, bem 
como para a prestação de serviço telefônico, no sistema 
digital pós-pago e falar intra-grupo sem custo adicio-
nal. Para adaptação em acessos de interfaces CPCT/
CELULAR (SMP), com fornecimento de aparelhos, 
com as respectivas linhas telefônicas. 

Serviço: Prestação de Serviço de Telefonia Móvel 
Pessoal onde deverão ser entregues 15 (quinze) chips 
para celulares, respectivas linhas telefônicas, e 15 
(quinze) aparelhos celulares aparelhos digitais todos 
com plano gestor para controles das despesas,  com 
cobertura nacional, devendo o serviço oferecer as 
facilidades de roaming nacional e, com características 
e tecnologia GSM.

Juntamente com o aparelho, deverá ser entregue um 
kit básico com, no mínimo 01 (uma) bateria nova, 01 
(um) manual de instrução em português e 01 (um) 
carregador novo, com fonte de alimentação bi-volt 
automática (110/220V) e veicular (12v DC). Conforme 
termo de referencia em anexo.

.Procedimento Autorizado pelo Processo Adminis-
trativo nº. 255/PMS/2013,O recebimento dos enve-
lopes contendo a Proposta de Preço e Documentos 
de Habilitação, se dará na Sessão de abertura do 
certame que será realizada às 09:00 horas do dia 03 
de Abril de 2013 na sala da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL. A pasta contendo o Edital e 
seus anexos encontram-se disponível e poderá ser 
adquirido junto ao Pregoeiro ou sua Equipe de 
Apoio, no endereço acima supra-citado, o edital 
poderá ser retirado pelas pessoas interessadas por 
meio de mídia removível mediante apresentação de 
requerimento, ou impresso através de recolhimento 
de uma taxa no valor de 25,00 reais, o edital será 
fornecido em dias úteis, das 07:00 ás 13:00 horas, 
maiores informações através do telefone (0xx 69 
3623-2142).

Seringueiras, 18 de março de 2013
_________________

Jerrison Pereira Salgado
PREGOEIRO OFICIAL

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O senhor JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA DO ESPÍRITO 

SANTO, inscrito no CPF sob o nº 312.445.722-68, 
RG nº 312.776 SSP/RO, residente à Linha 136 Lote 
48 Gleba 04 Setor Muqui Zona Rural, Presidente 
Médici - RO, comunica o extravio das notas fi scais 
de produtor rural, número 00014, de acordo com a 
Ocorrência Policial nº 145n2013.

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO
 DE AGUA E ESGOTO

AUTARQUIA MUNICIPAL

Extrato do Contrato

Contrato n°001/2013
Processo n° 036/2013
Contratante: SAAE-Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto 
Contratado: Objetivo Produtos Para Tratamento de 

Água LTDA-ME
Objeto: Contratação Aquisição de produtos para 

tratamentos de Água
Empenho: 052 /2013
Valor: 35.800,00(Trinta Cinco Mil Oitocentos Reias)
Dotação Orçamentária: 017512.203.33.90.30
Prazo: de 180 ( Cento e Oitenta) dias          
Data: 12.03.2013
Assinam: 
EDUARDO ANSELMO RODRIGUES NETO-

-Superintedente do SAAE 
Objetivo Produtos Para Tratamento de Água 

LTDA - ME - Contratada
Obs: Contratada Assinada nos Autos Respectivo.

PEDIDO D DE LICENÇA PREVIA
 ATIVIDADE DE PISCICULTURA

Pedido de EVANGELISTA RAMOS BEZERRA, 
Localização LH 60, KM 02, LOTES 113, GL:03 SE-
TOR RIO BRANCO. ALTA FLORESTA D’OESTE 
– RO CPF: 163.960.571-15, torna público que reque-
reu ao NUCOF/SEDAM em 19/03/2013, a PEDIDO 
DE LICENÇA PREVIA - LP, para a atividade de 
Piscicultura.

PEDIDO LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 ATIVIDADE PISCICULTURA

Pedido de EVANGELISTA RAMOS BEZERRA, 
Localização LH 60, KM 02, LOTES 113, GL:03 SE-
TOR RIO BRANCO. ALTA FLORESTA D’OESTE – 
RO CPF: 163.960.571-15, torna público que requereu 
ao NUCOF/SEDAM em 19/03/2013, a PEDIDO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para a atividade 
de Piscicultura.

PEDIDO LICENÇA DE OPERAÇÃO
 ATIVIDADE PISCICULTURA

Pedido de EVANGELISTA RAMOS BEZERRA, 
Localização LH 60, KM 02, LOTES 113, GL:03 SE-
TOR RIO BRANCO. ALTA FLORESTA D’OESTE – 
RO CPF: 163.960.571-15, torna público que requereu 
ao NUCOF/SEDAM em 19/03/2013, a PEDIDO DE 
LICENÇA OPERAÇÃO - LO, para a atividade de 
Piscicultura.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Presidente Médici

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

Do(a) executado(a) Clayton Maltarolo, brasileiro, 
inscrito no CPF n. 644.278.112-72, e de sua esposa, 
residente em lugar ignorado.

FINALIDADE: Intimação do(a) executado(a) e de 
sua esposa, acima mencionados(a), para fi carem ciente 
da penhora efetuada sobre um Sítio, denominado Sítio 
São Bernardo, lote 33, Gleba 06, Pyrineus, PF Jaru/
Ouro Preto, com área de 13,907500ha (treze hecta-
res, noventa ares e setenta e cinco centiares), sendo 
dessas 2,42ha ( dois hectares e quarenta e dois ares) 
de capoeira e o restante de pastagem, avaliado em R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), referente ao processo 
infra mencionado, e para, em querendo, oferecer 
embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, ou 
requererem o que entenderem pertinentes, sob pena de 
ser levado a venda judicial através de hasta pública, 
sem prejuzo de eventual deferimento de pedido de 
adjudicação ou alienação por iniciativa particular 
formulado pelo credor..

Processo: 001584-52.2010.8.22.0006
Classe: Monitória
Exequente: Pemaza S/A
Advogado: Maria da Conceição da Silva Abreu – 

OAB/RO 2849
Executado: Clayton Maltarolo
Sede do Juízo: Fórum Pontes de Miranda, Rua 

Castelo Branco, 2667 – Presidente Médici- RO – CEP: 
76.916-000 – Fone/Fax (0XX) 69 3471-2714. E-mail 
pme1civel@tjro.jus.br

Pres. Médici, RO, 10 de janeiro de 2013.

Sandra Martins Lopes
Juíza de Direito

(assinado eletronicamente)

Partido da Social Democracia Brasileira – 
Comissão Executiva Municipal – Município
de Ji-Paraná-RO.

Edital de Convocação

Nos termos da legislação em vigor, fi cam convo-
cados, por este Edital todos os eleitores fi liados ao 
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, 
neste Município, para a Convenção Municipal que 
será realizada no dia 30 de março de 2013, nas depen-
dências da Associação de Ação Comunitária Vidas na 
Amazonas – Ascovida, sito à Av. Jorge Teixeira (K-5), 
nº. 1629, bairro Nova Brasília, em Ji-Paraná, com 
início às 09h00min horas e termino às 15:00 horas.

ORDEM DO DIA

- Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Mu-
nicipal, que será constituído de 45 (quarenta e cinco) 
membros efetivos e de 12 (doze) membros suplentes;

 - Eleição, por voto direto e secreto, de delegados e 
respectivos suplentes à Convenção Estadual;

– Eleição, por voto direto e secreto, do Conselho de 
Ética e Disciplina, constituído de 5 (cinco) membros 
efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, em reunião do Diretório Municipal 
eleito, convocada por este edital para às 16h00mim 
horas (dezesseis) horas, no mesmo local, serão eleitos 
os membros da Comissão Executiva Municipal e 
seus suplentes e os membros efetivos e suplentes do 
Conselho Fiscal.

No dia 21 (vinte e um) de março de 2013, das 08:00 
horas à 11:00horas, a Comissão Executiva Municipal 
estará de plantão no mesmo endereço acima, para o 
recebimento de registro de chapa.

Ji-Paraná, 17 de março de 2013.

Jorge Muniz Barreto
Presidente da Comissão Executiva

Municipal do PSDB

Topografia plana, terra 
mista, com casa sede e 
12 casas para funcioná-
rios., energia da Ceron, 3 
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 
pública. Valor a combinar. 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 


