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CHÁCARA

Cód_CH_038_10_
ALV_RO – Vende-se 
chácara na linha 52 em 
Alvorada do Oeste com 
1,2 alq., toda em pas-
tagem formada e com 
cerca de arame liso de 
5 e 6 fios, com pomar e 
casa de alvenaria cober-
ta com telha de barro e 
com piso de cerâmica e 
forro de madeira. Ener-
gia bifásica. Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 60.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

CH_015_09_ALV_
RO– Vende-se cháca-
ra localizada na linha 
16 em Nova Aliança. 
Alvorada d’Oeste. 8 
alq. de pasto com cer-
ca de arame liso de 5 
fios,  02 represas, e 1 
alq. de mata. Carta de 
ocupação do INCRA. 
Valor 56.000,00. Tr. 
9954-1016.

CH_085_09_ALV_
RO - Vende-se micro-
chácara com 2,5 alq., 
na área industrial de 
Alvorada do Oeste, de 
frente para a BR 429, 
com 01 Barracão em 
madeira de 120 X 16, 
01 Barracão em ma-
deira de 60 X 15, 01 
Subestação de energia 
com transformador de 
150 KVA; 01 Caldeira 
para Vapor; 01 Seca-
dor para Lâminas; 
3 casas de madeira e 
1,5 (um alq. e meio) de 
pastagem, todo cerca-
do; Interessados devem 
tr. 9974-4030.

CH_033_10_ALV_
RO - Vende-se chácara 
de 1 alq. e ¾ de terra, na 
linha 52 em Alvorada 
D’ Oeste, formada com 
pasto e cerca de arame 
liso, três repartições 
e um pequeno curral, 
mangueirão para por-
cos, casa para cabritos, 
carneiros e galinheiro, 
tulha, duas represas, 
casa de madeira, cober-
ta com telha de barro, 
na cerâmica, forrada, 
energia 110 Watts. Con-
trato de compra e ven-
da. Valor R$ 56.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

CH_1-343_08_ALV_
RO - Vende-se chácara 
na Rua Castro Alves, 
nº. 3.781, em Alvorada 
do Oeste, com 1 alq. de 
pasto tipo: braqueária, 
toda cercada com ara-

me liso, tulha, pomar, 
galinheiro, chiqueiro, 
água do SAAE, com 2 
casas, em alvenaria e 
coberta de Eternit, for-
radas e com cerâmica, 
cercadas e energia 110 
Watts. R$ 80.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9954-1016..

CH_009_10_MIR_
RO - Vende-se chácara 
em Mirante da Serra 
com um alq. todo cer-
cado, ótima terra para 
se cultivar lavoura. Tem 
3.800 pés de café e  
represa pequena, com 
casa de madeira com 2 
quartos, 1 sala, banhei-
ro, piso queimado. Con-
trato de Compra e Ven-
da. Valor R$ 47.000,00, 
mas aceita proposta. Tr. 
9974-4030.

CH-000-10-MIR-RO 
- Vende-se chácara 
em Mirante da Serra 
com 2 mil pés de café 
e pastagem, 2 tanques 
de peixes, Contrato de 
Compra e Venda. Tr, 
3412-2142.

CH_020_10_MIR_
RO - Vende-se cháca-
ra na Rua dos Serin-
gueiros em  Mirante 
da Serra. São 11 datas 
de 15x30, com uma 
casa de alvenaria e ce-
râmica, coberta com 
Eternit, de 11x8, com 
02 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro mais a 
área de serviço. Energia 
110 Watts, cercado e 
água de poço. Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 65.000,00, 
mas aceita proposta, 
9954-1016..

CH_021_10_MIR_
RO - Vende-se chácara 
localizada na linha 81 
em Mirante da Serra 
com 1 alq. formado e 
cercado, 2.000 pés de 
café e mais 25 covas 
de banana, 2 represas. 
Contrato de Compra 
e Venda. Valor R$ 
37.000,00, mas acei-
ta proposta, inclusive 
gado. Tr. 9974-4030.

TERRENOS

TR_034_10_ALV_RO 
- Vende-se um terreno 
de 12x100, na Av. Du-
que de Caxias “Fundo 
da Delegacia‘’ e pró-
ximo do DETRAN, 
em Alvorada do Oeste, 
cercado com arame. 
Contrato de Compra e 
Venda. Valor 9.000,00, 
mas aceita Proposta, Tr. 

3412-2142.

TR_006_10_MIR_RO 
- Vende-se 8 terrenos na 
Av. Rio Branco em Mi-
rante da Serra, murado 
e com poço. Contrato 
de compra e venda. 
Valor R$ 40.000,00. A 
combinar, mas se pega 
como parte do negó-
cio, um automóvel. Tr. 
9954-1016.

TR_010_10_MIR_RO 
- Vende-se um terreno 
de 15X30, cercado de 
balaustre. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 5.000,00, aceita pro-
posta. Tr. 9974-4030.

TR_017_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
100x165, com uma casa 
e um salão de 18x12, 
todo na cerâmica, na 
Avenida dos Migrantes 
em Mirante da Serra, 
próximo ao quartel da 
Policia Militar. Contra-
to de Compra e Venda. 
Valor R$ 100.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

TR_015_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
52x105m próximo ao 
hospital  municipal 
em Mirante da Ser-
ra, cercado. Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 17.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9954-1016.

TR_031_10_MIR_RO 
- Vende-se terreno de 
10x18 localizado na 
Avenida Rio Branco 
no centro de Mirante 
de Serra. Contrato de 
Compra e venda. Pega-
se gado, carro ou moto. 
Tr. 9974-4030.

CASA

CS_040_10_ALV_RO 
– Vende-se casa de ma-
deira coberta com telha 
colonial e com piso 
na cerâmica, em Al-
vorada D’Oeste, com 
3 qt, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha e wc so-
cial. Terreno 12 X 30, 
Cadastro Imobiliário. 
Valor R$ 55.000,00, 
mas aceita proposta, 
3412-2142.

CS_072_09_ALV_RO 
– Vende-se casa Rua 
José de Alencar nº 4478 
em Alvorada do Oeste, 
terreno de 20X50, com 
4 qts, 2 salas, wc na ce-
râmica e dispensa, forro 
de madeira, murada, 
com calçada e asfal-

to na frente. Valor R$ 
100.000,00, mas aceita 
proposta, 9954-1016.

CS_079_09_ALV_RO 
– Vende-se casa de al-
venaria coberta com 
telha de barro na Av. 
Café Filho, 5.201, cen-
tro, Alvorada do Oeste. 
terreno 12x30, murado 
e com grades na frente. 
Casa na cerâmica e forro 
de madeira, com 4 qts, 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, wc social, área 
em formato de “L”, mais 
uma edícula com 2 qts, 
wc social e área de servi-
ço. Cadastro Imobiliário. 
Valor R$ 100.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.

CS_1-367_08_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria coberta com 
telha de barro na Av. 
São Paulo, 5.132 em 
Alvorada do Oeste, mu-
rado em terreno de 30 
X 30, com 3 qts, sendo 
uma suíte, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
dispensa, wc social, 
todo na cerâmica e for-
ro de madeira. Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 85.000,00, 
mas aceita proposta, 
3412-2142.

CS_018_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na Rua 
Porto Alegre nº 2987 
- Mirante da Serra. O 
Imóvel mede 8x7, com 
2 qts, sala, banheiro 
todo na cerâmica, área 
na frente e fundos, cer-
cado, energia monofási-
ca e água de poço. Con-
trato de Compra e Ven-
da. Valor R$ 18.000,00. 
Tr. 9954-1016.

CS_019_10_MIR_RO 
- Vende-se casa de ma-
deira na linha 81 – Mi-
rante da Serra, com 2 
qts, sala, banheiro todo 
na cerâmica, piso de as-
soalho, forrada. Contra-
to de compra  e venda. 
Valor R$ 17.000,00, 
mas aceita proposta, 
9974-4030.

CS_016_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na Rua 
Rio de Janeiro - Mi-
rante da Serra, de 8x5, 
com 1 qt, sala, banheiro 
todo na cerâmica e área 
na cerâmica, cercada, 
energia monofásica, 
água tratada. Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 17.000,00 – A 
vista. Tr. 3412-2142.

CS_013_10_MIR_RO 

- Vende-se casa de ma-
deira na Rua Sabino 
Gomes, 2095 - Mirante 
da Serra, toda na cerâ-
mica e forrada, 6x13, 2 
qts, sala, cozinha, ba-
nheiro, despensa e área 
de serviço nos fundos, 
murada no fundo e nas 
laterais. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
25.000,00. Aceita moto 
como parte de paga-
mento. Tr. 9954-1016.

CS_014_10_MIR_RO 
- Vende-se casa de ma-
deira na Av. Castelo 
Branco, 2358 - Mirante 
da Serra, de 12x8, com 
2 qts, sala, cozinha, 
banheiro todo na cerâ-
mica. Área na frente. 
Piso queimado, murada 
na frente e fundo, calça-
da na frente. Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 25.000,00, 
mas aceita como parte 
de pagamento, gado, 
carro, moto etc. Tr. 
9974-4030.

CS_024_10_MIR_RO 
- Vende-se casa de ma-
deira na rua D. Pedro 
– Mirante da Serra, em 
piso queimado, 4 qts, 
sala, banheiro em alve-
naria, dispensa. Parte 
está murada e o restante 
é de balaustre, Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 40.000,00, 
mas aceita proposta, 
3412-2142..

CS_022_10_MIR_RO 
- Vende-se casa na linha 
68 – Centro de Mirante 
da Serra, com 3 qts, 
sala, cozinha e banhei-
ro todo na cerâmica, 
piso queimado, forra-
da, cercada e calçada 
na frente. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 25.000,00 – A vista. 
Tr. 9954-1016.

CS_030_10_MIR_RO 
- Vende-se casa de al-
venaria na Rua Sergi-
pe 1857, em Mirante 
da Serra, com 3 qts, 2 
salas, 1 suíte e 7 datas 
anexo (60x60) todas 
vazias, um galpão de 
alvenaria para serviços 
com 50 m2 e um canil. 
Contrato de Compra e 
venda Tr. 9974-4030.

PRÉDIOS 
COMERCIAIS

PC_029_10_ALV_RO 
- Vende-se um hotel 
muito bem localizado 
em Alvorada do Oeste, 
na Rua Osvaldo Cruz 
Nº. 5431, com 14 quar-
tos, 01 recepção, 01 
sala, 01 suíte, 2 ba-
nheiros social, cozinha 
grande, e sala de refei-
ção,  estacionamento 
para 70 carros, alugado 
para o CONSÓRCIO 
FIDENS e MENDES 
JÚNIOR. Cadastro 
de Imobiliário.  Valor 
180.000,00, Inclusive 
pega carro no Negócio. 

Tr. 3412-2142.

PC_030_10_SMG_
RO - Vende-se um pré-
dio na Rua Pinheiro 
Machado sobre esquina 
com Av. São Paulo em 
São Miguel do Gua-
poré, 90 m2 com laje 
coberta com Eternit, ba-
nheiro na parte de baixo 
e tendo uma drenagem 
pra mais 2 banheiros na 
parte de cima. Cadastro 
Imobiliário. Valor R$ 
150.000,00, mas acei-
ta proposta, Tr. 9954-
1016.

CLASSICADOS
 DIVERSOS

CD_039_10_ALV_RO 
– Vende as instalações, 
maquinários e uten-
sílios da Sorveteria e 
Pizzaria Gula em Alvo-
rada D’Oeste.  Tudo em 
perfeitas condições de 
funcionamento e uso. 
Valor R$ 29.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

FAzENDAS

Fz_008_10-SER-RO - 
Vende-se fazenda bem 
localizada em Serin-
gueiras,  4 km da BR 
429, com 1090 alq. for-
mados e cercado com 
arame liso, 5 fios, várias 
divisões de pasto com 
água,  dois rios e varias 
nascente, curral com 
balança, tronco, etc, 
casa sede em alvenaria, 
energia elétrica. Do-
cumentação Cadastro 
no INCRA. Valor R$ 
3.000,00 por alq. Con-
dições de pagamento 
a combinar. Tr. (69) 
3412-2142.

Fz_1-342_08_ALV_
RO - Vende-se fazenda 
177 alq., na linha 14, 
km 20, em Alvorada 
do Oeste. 30 alq. Em 
lavoura e 90 alq. de pas-
to cercados com arame 
liso (5 e 6 fios) dividida 
em 9 repartições, todas 
com água, no rio Mu-
qui. A fazenda ainda 
tem 57 alq. de mata. 
Curral mede 40x46, 
com balança, tronco, 
Bret e piquete. Casa 
sede e casa para peão, 
barracão para imple-
mentos agrícolas. Ener-
gia com transformador 
próprio. Documentação 
é Escritura Pública.  Va-
lor R$ 9.000,00 por alq. 
Condições de paga-
mento a combinar. Tr. 
9954-1016.

Fz_041_09_CBX_RO 
– Vende-se fazenda às 
margens do rio Gua-
poré em Cabixi, com 
1.100 alq., sendo 350 
de pasto e 300 alq. de 
pasto nativo, com curral 
com tronco, balança, 
embarcador etc. Títulos 
Definitivos e Cadastros 
no INCRA. Valor R$ 
3.500,00 por alq. Pa-

cúbicos de madeira do-
cumentada. Documen-
tação Regular. Valor a 
Combinar diretamente 
com o proprietário. In-
teressados fazer contato 
com 3412-2142.

Fz_051_09_PIM_RO 
- Vende se fazenda de 
712 alq. em Pimenteiras 
com 410 alq. forma-
dos, na divisa com a 
Bolívia. Titulo defini-
tivo do INCRA. Valor 
R$ 2.800.00 por alq.. 
Aceita proposta. Tr. 
9954-1016.

Fz_044_09_PMB_
RO - Vende se fazenda 
com 800 alq.em Pi-
menta Bueno, com 390 
h de pastagem em 9 
repartições. 2.5 km de 
cerca com 5 fios; e 2.5 
km de cerca eletrificada 
com 2 fios. Valor 18@ 
de boi gordo por alq. Tr. 
9974-4030.

Fz_043_09_PMB_
RO - Vende se fazen-
da com 800 alq. em 
Pimenta Bueno com 
532 h de pastagem 11 
repartiçõescom 17 km 
de cerca com 05 fios;  
9 porteiras em madeira 
e 1 curral com 5 repar-
tições, tronco, tronco 
embarcador, balança 
e uma área coberta de 
28X9, e ainda 2 casas 
de madeira, Valor 22@ 
de boi gordo por alq. Tr. 
3412-2142.

Fz_042_09_PMB_
RO - Vende se fazenda 
com 800 alq. em Pi-
menta Bueno, com 251 
hectares de pastagem 
em 7 repartições com 
3 km de cerca com 5 
fios; e 3.5 km de cerca 
eletrificada com 2 fios. 
Com 1 casa de madeira 
assoalhada, medindo 
74 m2, roda d’água e 
caixa com 2.000 litros, 
barracão em madeira. 
Titulo Definitivo do 
INCRA. Valor 32@ de 
boi gordo por alq. Tr. 
9954-1016.

Fz_091_09_PRM_
RO - Vende-se fazenda 
em Presidente Médice 
com 155 alq,  com 100 
alq. formados e 55 ainda 
de mata. Pasto cercado 
com arame liso, 8 repar-
tições e uma mangueira 
com 8 repartições, Bret 
e tronco e uma tulha, 
com uma casa de alve-
naria e outra de madei-
ra, cercadas, com água 
encanada e energia elé-
trica. Escritura Pública. 
R$ 7.000,00 por alq., 
mas aceita proposta, tr. 
9974-4030.

Fz_092_09_ALG_RO 
- Vende-se fazenda em 
Alto Alegre dos Pare-
cis, com 450 alq., sendo 
300 formados e cer-
cados e 150 ainda em 
mata. Tem mangueira 
com Bret e Tronco, tu-

gamento a combinar. 
Tr. 9974-4030.

Fz_049_09_CBX_RO 
- Vende se fazenda de 
240 alq. em Cabixi com 
70 alq. de pasto e 74 
de mata / reserva.  Es-
critura Pública. Valor 
R$ 8.500,00 por alq., 
mas aceita proposta. Tr. 
3412-2142.

Fz_052_09_CER_RO 
- Vende se fazenda de 
350 alq. em Cerejeiras, 
com 70 alq. de pasto, 
cercada com arame liso, 
curral e 5 repartições, 
todas com cocho co-
berto e água. Títulos 
Definitivos do INCRA. 
Pagamento é 50% de 
entrada e o restante 
negociável. Valor R$ 
3.500,00 por alq. Tr. 
9954-1016.

Fz_047_09_COL_RO 
- Vende se fazenda com 
189 alq., em Colorado 
do Oeste, 175 forma-
dos, com 2 casas de ma-
deira e 2 currais. Escri-
turas Públicas e Título 
Definitivo do INCRA. 
Valor R$ 8.000,00 por 
alq. Tr. 9974-4030.

Fz_050_09_COL_RO 
- Vende se fazenda de 
214 alq. em Colorado 
do Oeste com 130 alq. 
em pasto e 203 hect 
ainda de Mata, com 
energia elétrica, água 
encanada, telefone com 
torre, mini-frigorífico; 
pomar com + de 100 pés 
de fruteiras e uma casa 
mista e uma de madeira. 
Valor R$ 7.000,00 por 
alq. mas aceita propos-
ta. Tr. 3412-2142.

Fz_053_09_COL_RO 
- Vende se fazenda de 
95 alq. em Colorado 
do Oeste, com 60 alq. 
de pasto formado e 
cercados, banhado pe-
los Rios Colorado e 
Cabixi, com 2 casas 
e 1 alojamento com 
dois pisos. Escrituras 
Públicas registradas. 
Valor R$ 8.000,00 por 
alq., aceita proposta. Tr. 
9954-1016.

Fz_046_09_CRB_RO 
- Vende se fazenda com 
300 alq. em Corum-
biara, Tem curral com 
balança, tronco coberto 
e excelente remanga, e 
33 repartições de pas-
to, todas com água, 3 
casas,  energia elétrica; 
telefone fixo e celular; 
poço artesiano. 17 es-
crituras públicas. Valor 
R$ 12.000,00 por alq., 
mas aceita proposta. 
9974-4030.

Fz_5012_08_JIP_RO 
– Vende-se fazenda com 
957 alq. Com pastagens 
em 23 repartições, com 
curral, tronco e balança 
e plano de manejo já 
aprovado para mais 
de 25.000 mil metros 
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lha, uma casa de madei-
ra com água encanada. 
Escritura Pública. Valor 
R$ 10.000,00 por alq., 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

Fz_048_09_NOL_
MT - Vende-se fazenda 
com 409 alq. em Nova 
Lacerda – MT. com 
casa de empregado; 
Várias repartições de 
pastos; curral; cochos, 
represas; energia elé-
trica; Toda escriturada. 
50% é pastagem de boa 
qualidade. Valor: R$ 
8.500,00 por alq. Tr. 
9954-1016.

SíTIOS

ST_1_369_ALV_RO - 
Vende-se sítio de 42 alq. 
em  Alvorada do Oeste, 
com 26 alq. de pasto, 
3 represas, e ainda 12 
alq. em mata, 4 alq. de 
café e casas de moradia, 
energia bifásica, água 
de poço e encanada, 
tulhas, curral, cercas 
e escola nas proximi-
dades. Titulo Definiti-
vo. Valor R$ 9.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.
 
ST_022_09_ALV_RO 
- Vende-se sitio na li-
nha 50 em Alvorada do 
Oeste, 23 alq., sendo 
20 de pasto fechado 
e cercado por arame 
liso e cerca elétrica. e 
2,5  alq. de mata, com 
curral. 2 represas, casa 
de madeira e energia 
trifásica e água de poço. 
Escritura Pública. Valor 
a Combinar. Tr. 3412-
2142.

ST-029-10-ALV-RO 
- Vende-se sítio na li-

nha 44 em Alvorada 
do Oeste, com 21 alq. 
com ótima pastagem; 
2 casas, curral, água 
corrente; energia elé-
trica, e água de poço. 
Escritura Publica Valor 
R$ 250.000,00, mas 
aceita proposta, Tr. 
9954-1016.

ST_006_09_ALV_RO 
- Vende-se sitio de 
21 alq. em Alvorada 
D’Oeste, formados em 
pasto, com 2 reparti-
ções, curral, tulha, e 
casa de madeira, com 
toda instalação hidráu-
lica, energia própria e 
com transformador de 
5 KVA. Escritura Públi-
ca. Valor R$ 9.000,00 
por alq., mas aceita pro-
posta, Tr. 9974-4030.

ST_005_10_MIR_
RO - Vende-se sítio 
em Mirante da Serra 
com 31,5 alq. sendo 17 
formados e cercados 
e 14.5 alq. de mata, 
com mangueira cober-
ta, 02 rios pequenos e 
uma casa de madeira 
com energia 110 Wat-
ts. Escritura Pública. 
Valor R$ 150.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
3412-2142.

ST_025_10_MIR_RO 
- Vende-se sitio no 
Distrito de Tarilândia, 
com 20 alq., sendo 
quatro de pasto cerca-
do, com um curral e 
uma casa de madeira 
simples. Contrato de 
Compra e Venda. Valor 
R$ 5.000,00 por alq., 
mas aceita proposta, 
Tr. 9954-1016.

ST_023_10_APR_RO 
– Vende-se sítio na li-

nha 90 em Alto Paraíso, 
com  46 alq., sendo 
8 de pasto formado e 
cercado, uma lavou-
ra de café com 3.000 
pés, e 34 alq. ainda em 
mata. Direito de Passe. 
Valor R$ 100.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.

ST_032_10_MIR_RO 
- Vende-se sitio em 
Mirante da Serra com 
13 alq. todo forma-
do e reserva separada, 
cercado de arame liso 
com 5 repartições. Com 
uma casa de madei-
ra coberta de telha de 
barro, 3 quartos, sala e 
banheiro de alvenaria. 
Pega-se Moto, Carro, 
Gado no negócio. Tr. 
3412-2142.

ST_000_10_MCH_
RO - Vende-se sitio de 
16 alq. todos forma-

dos, em Machadinho 
do Oeste, com 02 di-
visões todas cercadas e 
com água, 1 remanga, 
casa de madeira e 03 
represas, 500 pés de 
cafés no quintal e po-
mar. Aguardando Titulo 
do INCRA. Valor R$ 
100.000,00. mas acei-
ta proposta, Tr. 9954-
1016. 

ST_037_10_MIR_RO 
– Vende-se sítio de 21 
alq. em Mirante da Ser-
ra, sendo  4 de mata e 
17 de pastagem, com 
duas divisões, e toda 
cercada com arame liso. 
Casa de madeira com 
energia elétrica e um 
pequeno curral e um 
pomar, além de 6 tan-
ques de peixe, Contrato 
de Compra e Venda. 
Valor R$ 130.000,00, 
mas aceita proposta, Tr. 
9974-4030.

EXTRAVIO DE LIVROS FISCAIS
A empresa ANDRADE  & RODRIGUES  LTDA 

EPP, com endereço a Av. 05 de Setembro, Nº 
4927/4937,  Centro,  Alvorada do Oeste –RO, Insc. 
Est.: 00000000269921, e inscrito no CNPJ do MF 
sob o nº 63.753.693/0001-03, comunica o extravio 
dos livros  fiscais  abaixo relacionados sendo que os 
mesmos foram  todos autenticados junto a Secretaria  
de Estado de Finanças (Sefin): Livro  Registro de 
Entrada  nº de ordem  10; Livro Registro de Saída nº 
de ordem  10; Livro Registro de Apuração de ICMS 
nº de ordem 9; e, Livro Registro de Inventario nº de 
ordem 7 e 8.

LICENÇA  DE OPERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Costa Marques, loca-
lizada à Avenida Chianca, 1381 - Centro, Inscrita 
no CNPJ n° 04.100.020/0001-95, torna público que 
REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Ambiental a  LICENÇA DE 
OPERAÇÃO  para obra de INFRAESTRUTURA 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 
E AVENIDAS no Município de Costa Marques/
RO e Distrito de São Domingos. CV do Governo 
do Estado de Rondonia..

Costa Marques/RO, 31 de agosto de 2011.

Jacqueline Ferreira Gois 
Prefeita Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
A ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA 

PARQUE DOS PIONEIROS, com sede nesta cidade, 
na rua das pérolas, nº 1970, bairro União II, através 
de sua Diretoria Executiva, devidamente represen-
tada por seu Presidente Sr. (a) Lazara Marta Gueles 
Kopper, CONVOCA através do presente edital, todos 
os associados contribuintes, para Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada na residência da Presi-
dente, ou seja, rua Triangulo Mineiro nº 1938, Bairro 
Nova Brasília, às 19 horas, do dia 16 de setembro de 
2011, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação das contas do mês 07 
e 08 de 2011

2- Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
do quadriênio 2011/2014.

3- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira 
convocação às 19hrs 30min, com a presença da maio-
ria dos associados e, em segunda convocação, com 
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a 
lei quorum especial.

 Ji-Paraná/RO, 01 de setembro de 2011

Lazara Marta Guelles Kopper 
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/CPL/2011

PROCESSO N° 609/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através 
da sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que na sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, 
sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, encontra-se 
aberta Licitação na modalidade Concorrência nº. 001/
CPL/2011, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Sob 
o regime se execução indireta tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada em am-
pliação de sistema de esgotamento sanitário, para 
atender as necessidades da semsau, no Município de 
Seringueiras/RO, conforme Projeto Básico, autorizado 
pelo Processo Administrativo Nº. 609/SEMSAU, com 
recursos CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAUDE. O 
recebimento dos envelopes contendo a documentação 
e propostas de preços, se dará na sessão de abertura 
do certame que será realizado às 08:00 (oito) horas, 
do dia 07 de outubro de 2011, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL. O presente edital e 
seus anexos, poderá ser adquirido junto a comissão 
permanente de licitação, mediante recolhimento a Pre-
feitura do Município de Seringueiras, a importância 
de R$ 50,00 (Cinqüenta reais), não reembolsáveis, 
através de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e 
Fiscalização, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, 
maiores informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 02 de setembro de 2011.

Alexandre Soares
Presidente da CPL Seringueiras - RO
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/CPL/2011

PROCESSO N° 581/2011

A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através da 
sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna 
público para conhecimento dos interessados que na 
sede da Prefeitura Municipal de Seringueiras, sito a 
Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, encontra-se aberta 
Licitação na modalidade Tomada de preço  nº. 002/
CPL/2011, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Sob 
o regime se execução indireta tendo como objeto 
a Contratação de empresa especializada em pa-
vimentação asfáltica em TSD na Av. Brasil, para 
atender as necessidades da semosp, no Município de 
Seringueiras/RO, conforme Projeto Básico, autorizado 
pelo Processo Administrativo Nº. 581/SEMOSP, com 
recursos: OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO. O 
recebimento dos envelopes contendo a documentação 
e propostas de preços, se dará na sessão de abertura 
do certame que será realizado às 08:00 (oito) horas, 
do dia 26 de setembro de 2011, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL. O presente edital e 
seus anexos, poderá ser adquirido junto a comissão 
permanente de licitação, mediante recolhimento a Pre-
feitura do Município de Seringueiras, a importância 
de R$ 50,00 (Cinqüenta reais), não reembolsáveis, 
através de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e 
Fiscalização, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, 
maiores informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 02 de setembro de 2011.

Alexandre Soares
Presidente da CPL Seringueiras - RO
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gua-
poré, localizada à Avenida São Paulo, 1490 Cen-
tro, Inscrita no CNPJ n° 22.855.167/0001-77, 
torna público que REQUEREU junto a SEDAM 
– Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Ambiental, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, 
referente à Construção do Ginásio Poliesportivo 
neste município.

São Miguel do Guaporé, 01 de Setembro 2011.

 Angelo Fenali
Prefeito Municipal

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 
localizada à Avenida São Paulo n° 1490 - Centro Ins-
crita no CNPJ n° 22.855.167/0001-77, torna público 
que REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Ambiental, a LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO, referente à Construção 
da Biblioteca Municipal, situada a Rua R.R de 
Almeida zona urbana do Município de São Miguel 
do Guaporé/RO.

                
São Miguel do Guaporé/RO 01 de Setem-

bro de 2011.

ANGELO FENALI
Prefeito Municipal

LICENÇA INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 
localizada à Avenida São Paulo n° 1490 – Centro, 
Inscrita no CNPJ n° 22.855.167/0001-77, torna 
público que REQUEREU junto a SEDAM – Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, referente à 
Reforma da Unidade Mista de Saúde, situado na 
Rua: Valdemar Coelho, zona urbana do Município 
de São Miguel do Guaporé/RO.

São Miguel do Guaporé/RO 01 de Setembro de 
2011.

ANGELO FENALI
Prefeito Municipal

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 
localizada à Av São Paulo n° 1490 - Centro Inscrita 
no CNPJ n° 22.855.167/0001-77, torna público 
que REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Ambiental, a LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO, referente à Construção 
de uma (01) Quadra Poliesportiva situada a Rua 
Jatobá zona urbana do Município de São Miguel do 
Guaporé – RO deste município.

São Miguel do Guaporé/RO 01 de Setembro de 
2011.

ANGELO FENALI
Prefeito Municipal

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 
localizada à Avenida São Paulo, 1490 Centro, Ins-
crita no CNPJ n° 22.855.167/0001-77, torna público 
que REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Ambiental – a LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO, referente à Pavimentação 
Asfáltica na Avenida Capitão Silvio na zona urbana 
deste município.

São Miguel do Guaporé, 01 de Setembro 2010.

ANGELO FENALI
Prefeito Municipal

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 
localizada à Av São Paulo n° 1490 – Centro, Inscrita 
no CNPJ n° 22.855.167/0001-77, torna público que 
REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Ambiental, a LICENÇA 
INSTALAÇÃO, referente à Construção de uma 
(01) Quadra Poliesportiva Coberta com área de 
717,20m² situada no Pátio da EMEF Primavera no 
Distrito de Santana do Guaporé no Município de São 
Miguel do Guaporé – RO.

São Miguel do Guaporé/RO 01 de Setem-
bro de 2011.

ANGELO FENALI
Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O sr. ALFREDO ROSA DA SILVA, inscrito no 

CPF do MF sob o nº 030.609.422-34, 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 Sítio Boa Vista localizado no Lote 23, 
Linha 166, Km 20, Gleba 05, no Município de Ouro 
Preto do Oeste - RO.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O sr. ALFREDO ROSA DA SILVA, inscrito no 
CPF do MF sob o nº 030.609.422-34,torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle de 
Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental), a LI (Licença de Ins-
talação) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade Sítio Boa Vista localizado no Lote 
23, Linha 166, Km 20, Gleba 05, no Município de 
Ouro Preto do Oeste - RO.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O sr. ALFREDO ROSA DA SILVA, inscrito no 
CPF do MF sob o nº 030.609.422-34, torna público 
que requereu junto ao Departamento de Controle 
de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secretaria 
de Desenvolvimento Ambiental), a LO (Licença de 
Operação) para exploração da atividade de piscicul-
tura em sua propriedade Sítio Boa Vista localizado no 
Lote 23, Linha 166, Km 20, Gleba 05, no Município 
de Ouro Preto do Oeste - RO.

PEDIDO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA
O sr. ALFREDO ROSA DA SILVA, inscrito 

no CPF do MF sob o nº 030.609.422-34, 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 exploração da 
atividade de piscicultura em sua propriedade 
Sítio Boa Vista localizado no Lote 23, Linha 166, 
Km 20, Gleba 05, no Município de Ouro Preto 
do Oeste - RO.


