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CHÁCARA

água do SAAE, com 2
casas, em alvenaria e
C ó d _ C H _ 0 3 8 _ 1 0 _ coberta de Eternit, forALV_RO – Vende-se radas e com cerâmica,
chácara na linha 52 em cercadas e energia 110
Alvorada do Oeste com Watts. R$ 80.000,00,
1,2 alq., toda em pas- mas aceita proposta, Tr.
tagem formada e com 9954-1016..
cerca de arame liso de
5 e 6 fios, com pomar e CH_009_10_MIR_RO
casa de alvenaria coberta - Vende-se chácara em
com telha de barro e com Mirante da Serra com
piso de cerâmica e for- um alq. todo cercado,
ro de madeira. Energia ótima terra para se cultibifásica. Contrato de var lavoura. Tem 3.800
Compra e Venda. Valor pés de café e represa
R$ 60.000,00, mas acei- pequena, com casa de
ta proposta, Tr. 3412- madeira com 2 quartos,
2142.
1 sala, banheiro, piso
queimado. Contrato de
C H _ 0 1 5 _ 0 9 _ A LV _ Compra e Venda. Valor
RO– Vende-se chácara R$ 47.000,00, mas aceilocalizada na linha 16 em ta proposta. Tr. 9974Nova Aliança. Alvorada 4030.
d’Oeste. 8 alq. de pasto
com cerca de arame liso CH-000-10-MIR-RO
de 5 fios, 02 represas, e - Vende-se chácara em
1 alq. de mata. Carta de Mirante da Serra com 2
ocupação do INCRA. mil pés de café e pastaValor 56.000,00. Tr. gem, 2 tanques de pei9954-1016.
xes, Contrato de Compra
e Venda. Tr, 3412-2142.
CH_085_09_ALV_RO
- Vende-se micro-cháca- CH_020_10_MIR_RO
ra com 2,5 alq., na área - Vende-se chácara na
industrial de Alvorada Rua dos Seringueiros em
do Oeste, de frente para a Mirante da Serra. São
BR 429, com 01 Barra- 11 datas de 15x30, com
cão em madeira de 120 uma casa de alvenaria e
X 16, 01 Barracão em cerâmica, coberta com
madeira de 60 X 15, 01 Eternit, de 11x8, com
Subestação de energia 02 quartos, sala, cozinha
com transformador de e banheiro mais a área
150 KVA; 01 Caldeira de serviço. Energia 110
para Vapor; 01 Seca- Watts, cercado e água
dor para Lâminas; 3 de poço. Contrato de
casas de madeira e 1,5 Compra e Venda. Valor
(um alq. e meio) de R$ 65.000,00, mas aceita
pastagem, todo cercado; proposta, 9954-1016..
Interessados devem tr.
9974-4030.
CH_021_10_MIR_RO
- Vende-se chácara loCH_033_10_ALV_RO calizada na linha 81 em
- Vende-se chácara de Mirante da Serra com 1
1 alq. e ¾ de terra, na alq. formado e cercado,
linha 52 em Alvorada 2.000 pés de café e mais
D’ Oeste, formada com 25 covas de banana, 2
pasto e cerca de ara- represas. Contrato de
me liso, três repartições Compra e Venda. Valor
e um pequeno curral, R$ 37.000,00, mas aceita
mangueirão para por- proposta, inclusive gado.
cos, casa para cabritos, Tr. 9974-4030.
carneiros e galinheiro,
tulha, duas represas, casa
TERRENOS
de madeira, coberta com
telha de barro, na cerâ- TR_034_10_ALV_RO mica, forrada, energia Vende-se um terreno de
110 Watts. Contrato de 12x100, na Av. Duque de
compra e venda. Valor Caxias “Fundo da DeleR$ 56.000,00, mas acei- gacia‘’ e próximo do DEta proposta, Tr. 3412- TRAN, em Alvorada do
2142.
Oeste, cercado com arame. Contrato de Compra
CH_1-343_08_ALV_ e Venda. Valor 9.000,00,
RO - Vende-se chácara mas aceita Proposta, Tr.
na Rua Castro Alves, 3412-2142.
nº. 3.781, em Alvorada
do Oeste, com 1 alq. de TR_006_10_MIR_RO
pasto tipo: braqueária, - Vende-se 8 terrenos na
toda cercada com ara- Av. Rio Branco em Mime liso, tulha, pomar, rante da Serra, murado
galinheiro, chiqueiro, e com poço. Contra-

to de compra e venda.
Valor R$ 40.000,00. A
combinar, mas se pega
como parte do negócio,
um automóvel. Tr. 99541016.
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 proposta. 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. Contrato 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 Serra, cercado. Contrato de Compra e Venda. Valor R$
17.000,00, mas aceita proposta, Tr. 99541016.
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 madeira coberta com telha
colonial e com piso na
cerâmica, em Alvorada
D’Oeste, com 3 qt, sendo
1 suíte, sala, cozinha e
wc social. Terreno 12 X
30, Cadastro Imobiliário.
Valor R$ 55.000,00, mas
aceita proposta, 34122142.
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
cerâmica e dispensa,
forro de madeira, murada, com calçada e asfalto na frente. Valor R$
100.000,00, mas aceita
proposta, 9954-1016.
CS_079_09_ALV_RO –
Vende-se casa de alvenaria coberta com telha de
barro na Av. Café Filho,

5.201, centro, 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 serviço.
Cadastro Imobiliário.
Valor R$ 100.000,00,
mas aceita proposta, Tr.
9974-4030.

Venda. Valor 25.000,00.
Aceita moto como parte
de pagamento. Tr. 99541016.

CS_014_10_MIR_RO
- Vende-se casa de madeira na Av. Castelo
Branco, 2358 - Mirante
da Serra, de 12x8, com
2 qts, sala, cozinha, banheiro todo na cerâmica. Área na frente. Piso
queimado, murada na
frente e fundo, calçada
na frente. Contrato de
CS_1-367_08_ALV_ Compra e Venda. Valor
RO - Vende-se casa de R$ 25.000,00, mas aceita
alvenaria coberta com como parte de pagamentelha de barro na Av. to, gado, carro, moto etc.
São Paulo, 5.132 em Tr. 9974-4030.
Alvorada do Oeste, murado em terreno de 30 CS_024_10_MIR_RO
X 30, com 3 qts, sendo - Vende-se casa de mauma suíte, sala de estar, deira na rua D. Pedro
sala de jantar, cozinha, – Mirante da Serra, em
dispensa, wc social, todo piso queimado, 4 qts,
na cerâmica e forro de sala, banheiro em alvemadeira. Contrato de naria, dispensa. Parte
Compra e Venda. Valor está murada e o restante
R$ 85.000,00, mas aceita é de balaustre, Contrato
de Compra e Venda. Vaproposta, 3412-2142.
lor R$ 40.000,00, mas
CS_018_10_MIR_RO aceita proposta, 3412- Vende-se casa na Rua 2142..
Porto Alegre nº 2987
- Mirante da Serra. O CS_022_10_MIR_RO
Imóvel mede 8x7, com - Vende-se casa na linha
2 qts, sala, banheiro todo 68 – Centro de Mirante
na cerâmica, área na da Serra, com 3 qts, sala,
frente e fundos, cercado, cozinha e banheiro todo
energia monofásica e na cerâmica, piso queiágua de poço. Contra- mado, forrada, cercada
to de Compra e Venda. e calçada na frente. ConValor R$ 18.000,00. Tr. trato de Compra e Venda.
Valor R$ 25.000,00 – A
9954-1016.
vista. Tr. 9954-1016.
CS_019_10_MIR_RO
- Vende-se casa de ma- CS_030_10_MIR_RO
deira na linha 81 – Mi- - Vende-se casa de alrante da Serra, com 2 qts, venaria na Rua Sergipe
sala, banheiro todo na 1857, em Mirante da
cerâmica, piso de assoa- Serra, com 3 qts, 2 salas,
lho, forrada. Contrato de 1 suíte e 7 datas anexo
compra e venda. Valor (60x60) todas vazias,
R$ 17.000,00, mas aceita um galpão de alvenaria
para serviços com 50
proposta, 9974-4030.
m2 e um canil. Contrato
CS_016_10_MIR_RO de Compra e venda Tr.
- Vende-se casa na Rua 9974-4030.
Rio de Janeiro - Mirante
PRÉDIOS
da Serra, de 8x5, com 1
COMERCIAIS
qt, sala, banheiro todo
na cerâmica e área na
cerâmica, cercada, ener- PC_029_10_ALV_RO
gia monofásica, água - Vende-se um hotel muitratada. Contrato de to bem localizado em
Compra e Venda. Valor Alvorada do Oeste, na
R$ 17.000,00 – A vista. Rua Osvaldo Cruz Nº.
5431, com 14 quartos,
Tr. 3412-2142.
01 recepção, 01 sala,
CS_013_10_MIR_RO 01 suíte, 2 banheiros
- Vende-se casa de ma- social, cozinha grande,
deira na Rua Sabino e sala de refeição, esGomes, 2095 - Mirante tacionamento para 70
da Serra, toda na cerâmi- carros, alugado para o
ca e forrada, 6x13, 2 qts, CONSÓRCIO FIDENS
sala, cozinha, banheiro, e MENDES JÚNIOR.
despensa e área de ser- Cadastro de Imobiliário.
viço nos fundos, murada Valor 180.000,00, Incluno fundo e nas laterais. sive pega carro no NegóContrato de Compra e cio. Tr. 3412-2142.

Valor R$ 150.000,00,
mas aceita proposta, Tr.
9954-1016.
CLASSIFICADOS
DIVERSOS
CD_039_10_ALV_RO
– Vende as instalações,
maquinários e utensílios da Sorveteria e Pizzaria Gula em Alvorada D’Oeste. Tudo em
perfeitas condições de
funcionamento e uso.
Valor R$ 29.000,00,
mas aceita proposta, Tr.
3412-2142.

cocho coberto 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 formados,
com 2 casas de madeira
e 2 currais. Escrituras
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
FZ_008_10-SER-RO - 214 alq. em Colorado do
Vende-se fazenda bem Oeste com 130 alq. em
localizada em Seringuei- pasto e 203 hect ainda
ras, 4 km da BR 429, de Mata, com energia
com 1090 alq. formados elétrica, água encanada,
e cercado com arame telefone com torre, miniliso, 5 fios, várias divi- frigorífico; pomar com
sões de pasto com água, + de 100 pés de fruteidois rios e varias nascen- ras e uma casa mista e
te, curral com balança, uma de madeira. Valor
tronco, etc, casa sede R$ 7.000,00 por alq.
em alvenaria, energia mas aceita proposta. Tr.
elétrica. Documentação 3412-2142.
Cadastro no INCRA.
Valor R$ 3.000,00 por FZ_053_09_COL_RO
alq. Condições de pa- - Vende se fazenda de
gamento a combinar. Tr. 95 alq. em Colorado do
Oeste, com 60 alq. de
(69) 3412-2142.
pasto formado e cercaFZ_1-342_08_ALV_ dos, banhado pelos Rios
RO - Vende-se fazenda Colorado e Cabixi, com
177 alq., na linha 14, 2 casas e 1 alojamento
km 20, em Alvorada com dois pisos. Escritudo Oeste. 30 alq. Em ras Públicas registradas.
lavoura e 90 alq. de pas- Valor R$ 8.000,00 por
to cercados com arame alq., aceita proposta. Tr.
liso (5 e 6 fios) dividida 9954-1016.
em 9 repartições, todas
com água, no rio Muqui. FZ_046_09_CRB_RO
A fazenda ainda tem - Vende se fazenda com
57 alq. de mata. Curral 300 alq. em Corumbiara,
mede 40x46, com ba- Tem curral com balança,
lança, tronco, Bret e tronco coberto e excelenpiquete. Casa sede e casa te remanga, e 33 repartipara peão, barracão para ções de pasto, todas com
implementos agrícolas. água, 3 casas, energia
Energia com transforma- elétrica; telefone fixo e
dor próprio. Documenta- celular; poço artesiano.
ção é Escritura Pública. 17 escrituras públicas.
Valor R$ 9.000,00 por Valor R$ 12.000,00 por
alq. Condições de pa- alq., mas aceita proposta.
gamento a combinar. Tr. 9974-4030.
9954-1016.
FZ_5012_08_JIP_RO
FZ_041_09_CBX_RO – Vende-se fazenda com
– Vende-se fazenda às 957 alq. Com pastagens
margens do rio Guaporé em 23 repartições, com
em Cabixi, com 1.100 curral, tronco e balanalq., sendo 350 de pasto ça e plano de manejo
e 300 alq. de pasto nati- já aprovado para mais
vo, com curral com tron- de 25.000 mil metros
co, balança, embarcador cúbicos de madeira doetc. Títulos Definitivos cumentada. Documene Cadastros no INCRA. tação Regular. Valor a
Valor R$ 3.500,00 por Combinar diretamente
alq. Pagamento a combi- com o proprietário. Interessados fazer contato
nar. Tr. 9974-4030.
com 3412-2142.
FZ_049_09_CBX_RO
- Vende se fazenda de FZ_051_09_PIM_RO
240 alq. em Cabixi com - Vende se fazenda de
70 alq. de pasto e 74 712 alq. em Pimenteiras
PC_030_10_SMG_RO de mata / reserva. Es- com 410 alq. formados,
- Vende-se um prédio na critura Pública. Valor na divisa com a Bolívia.
Rua Pinheiro Machado R$ 8.500,00 por alq., Titulo definitivo do INsobre esquina com Av. mas aceita proposta. Tr. CRA. Valor R$ 2.800.00
por alq.. Aceita proposta.
São Paulo em São Mi- 3412-2142.
Tr. 9954-1016.
guel do Guaporé, 90 m2
com laje coberta com FZ_052_09_CER_RO Eternit, banheiro na par- Vende se fazenda de 350 FZ_044_09_PMB_RO
te de baixo e tendo uma alq. em Cerejeiras, com - Vende se fazenda com
drenagem pra mais 2 ba- 70 alq. de pasto, cercada 800 alq.em Pimenta
nheiros na parte de cima. com arame liso, curral e Bueno, com 390 h de
Cadastro Imobiliário. 5 repartições, todas com pastagem em 9 repar-

Fazendas

tições. 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. 99744030.

FZ_043_09_PMB_RO
- Vende se fazenda 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 repartições, 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 Pimenta
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 repartições
e uma mangueira com 8
repartições, Bret e tronco
e uma tulha, com uma
casa de alvenaria e outra
de madeira, cercadas,
com água encanada e
energia elétrica. 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 Parecis,
com 450 alq., sendo 300
formados e cercados
e 150 ainda em mata.
Tem mangueira com
Bret e Tronco, tulha,
uma casa de madeira
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 elétrica; 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

Classificados

Trabalhar contente constitui fonte de saúde.
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café e casas de moradia,
energia bifásica, água de
poço e encanada, tulhas,
curral, cercas e escola
nas proximidades. Titulo Definitivo. Valor R$
9.000,00, mas aceita proposta, Tr. 9974-4030.

de poço. Escritura Publi- mas aceita proposta, Tr. 3 quartos, sala e baca Valor R$ 250.000,00, 3412-2142.
nheiro de alvenaria.
mas aceita proposta, Tr.
Pega-se Moto, Carro,
9954-1016.
ST_025_10_MIR_RO Gado no negócio. Tr.
- Vende-se sitio no Dis- 3412-2142.
ST_006_09_ALV_RO - trito de Tarilândia, com
Vende-se sitio de 21 alq. 20 alq., sendo quatro ST_000_10_MCH_RO
em Alvorada D’Oeste, de pasto cercado, com - Vende-se sitio de 16
formados em pasto, com um curral e uma casa de alq. todos formados, em
ST_022_09_ALV_RO 2 repartições, curral, madeira simples. Con- Machadinho do Oeste,
- Vende-se sitio na linha tulha, e casa de madeira, trato de Compra e Venda. com 02 divisões todas
50 em Alvorada do Oes- com toda instalação hi- Valor R$ 5.000,00 por cercadas e com água, 1
te, 23 alq., sendo 20 de dráulica, energia própria alq., mas aceita proposta, remanga, casa de mapasto fechado e cercado e com transformador de Tr. 9954-1016.
deira e 03 represas, 500
por arame liso e cerca 5 KVA. Escritura Públipés de cafés no quinelétrica. e 2,5 alq. de ca. Valor R$ 9.000,00 ST_023_10_APR_RO tal e pomar. Aguardanmata, com curral. 2 re- por alq., mas aceita pro- – Vende-se sítio na li- do Titulo do INCRA.
presas, casa de madeira posta, Tr. 9974-4030.
nha 90 em Alto Paraíso, Valor R$ 100.000,00.
e energia trifásica e água
com 46 alq., sendo 8 de mas aceita proposta, Tr.
de poço. Escritura Públi- ST_005_10_MIR_RO pasto formado e cercado, 9954-1016.
ca. Valor a Combinar. Tr. - Vende-se sítio em Mi- uma lavoura de café com
3412-2142.
rante da Serra com 31,5 3.000 pés, e 34 alq. ainda ST_037_10_MIR_RO
alq. sendo 17 formados em mata. Direito de Pas- – Vende-se sítio de 21
ST-029-10-ALV-RO e cercados e 14.5 alq. de se. Valor R$ 100.000,00, alq. em Mirante da Serra,
- Vende-se sítio na li- mata, com mangueira mas aceita proposta, Tr. sendo 4 de mata e 17
nha 44 em Alvorada do coberta, 02 rios peque- 9974-4030.
de pastagem, com duas
Oeste, com 21 alq. com nos e uma casa de madivisões, e toda cercada
ótima pastagem; 2 casas, deira com energia 110 ST_032_10_MIR_RO com arame liso. Casa de
curral, água corrente; Watts. Escritura Pública. - Vende-se sitio em Mi- madeira com energia eléenergia elétrica, e água Valor R$ 150.000,00, rante da Serra com 13 trica e um pequeno curalq. todo formado e ral e um pomar, além de
reserva separada, cer- 6 tanques de peixe, ConESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL cado de arame liso com trato de Compra e Venda.
5 repartições. Com uma Valor R$ 130.000,00,
DE ALVORADA D’OESTE
casa de madeira cober- mas aceita proposta, Tr.
Extrato de Contrato
ta de telha de barro, 9974-4030.
Contrato nº : 152/2011
Processo nº: G1.1696/2011
EDITAL DE CITAÇÃO
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: LAJA LTD - ME.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Objeto: Contratação para serviços de instalação
DE: Joaquim Martins de Oliveira
de cadeiras e ar condicionados.
Empenho: n° 1360/2011
FINALIDADE: citação do requerido Joaquim MarValor: R$ 7.855,00 (quatro mil e quinhentos
tins de Oliveira, qualificação civil ignorada, residente
reais)
e domiciliado em lugar ignorado, para ficar ciente da
Dotação Orçamentária: 02.02.02.04.122.1002.20
ação abaixo mencionada e para contestá-la, no prazo
04.3.3.90.39/41
de 15 (quinze) dias, via advogado, contados a partir
Prazo: 10 (dez) dias
do vencimento deste edital, ficando advertido que
Data: 16/09/2011
ocorrendo a ausência de contestação presumir-se-ão
Assinam:
aceitos os fatos alegados na inicial. E, para constar,
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
passou o presente em 04 (quatro) vias de igual forma e
LAJA LTDA - ME. - contratada
teor, sendo que o original será afixado no local de costume e as demais publicadas de acordo com a lei.

Pedido de Licença previa
Pedido de CANAL MOTOS LTDA-ME , CNPJ ;
02.104.223/0001-24, Localizado na Av; Tancredo de
Almeida Neves 3406 – Bairro Centro Alto Alegre
Dos Parecis, torna publico que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 26/09/2011 a licença previa para a atividade de Oficina mecânica e vendas de motocicletas
e motonetas.
Pedido de Licença de instalação
Pedido de CANAL MOTOS LTDA-ME , CNPJ ;
02.104.223/0001-24, Localizado na Av; Tancredo de
Almeida Neves 3406 – Bairro Centro Alto Alegre
Dos Parecis, torna publico que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 26/09/2011 a licença de instalação para
a atividade de Oficina mecânica e vendas de motocicletas e motonetas.
Pedido de Licença de Operação
Pedido de CANAL MOTOS LTDA-ME , CNPJ ;
02.104.223/0001-24, Localizado na Av; Tancredo de
Almeida Neves 3406 – Bairro Centro Alto Alegre
Dos Parecis, torna publico que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 26/09/2011 a licença de operação para
a atividade de Oficina mecânica e vendas de motocicletas e motonetas.
Pedido de Licença previa
Pedido de BELA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , CNPJ ; 05.159.019/0001-07,
Localizado na Av; Getulio Vargas 2293 – Bairro
Centro Alto Alegre Dos Parecis, torna publico
que requereu ao NUCOF/SEDAM em 26/09/2011
a licença previa para a atividade de Comercio de
combustíveis e derivados.
Pedido de Licença de instalação
Pedido de BELA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , CNPJ ; 05.159.019/0001-07,
Localizado na Av; Getulio Vargas 2293 – Bairro
Centro Alto Alegre Dos Parecis, torna publico que
requereu ao NUCOF/SEDAM em 26/09/2011 a
licença de instalação para a atividade de Comercio
de combustíveis e derivados.
Pedido de Licença de Operação
Pedido de BELA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , CNPJ ; 05.159.019/0001-07,
Localizado na Av; Getulio Vargas 2293 – Bairro
Centro Alto Alegre Dos Parecis, torna publico que
requereu ao NUCOF/SEDAM em 26/09/2011 a
licença Operação para a atividade de Comercio de
combustíveis e derivados.

Resumo da exordial – Pleiteia o requerente o domínio e a propriedade do imóvel urbano denominado lote
07, quadra 52, setor 03, medindo 7,5 x 30 (sete metros
e cinquenta centímetros de frente e fundo por trinta
metros em cada lateral), localizado na Avenida Sete
de Setembro, 2.105, centro, Presidente Médici/RO, via
ação usucapião, arguindo possuí-lo de forma mansa,
pacífica e ininterrupta, fato que pode ser provado
inclusive pelo pagamento do IPTU, o qual vem sendo
feito desde o ano de 2001. Por fim requer a citação dos
terceiros interessados e incertos para manifestarem se
e ao final a procedência do pedido inicial.
Processo: 0001005-07.2010.8.22.0006
Classe: Usucapião
P.Autora: Miguel Menezes
Advogado: José Isidório dos Santos – OAB/RO
4495.
P.Ré: Joaquim Martins de Oliveira
Sede do Juízo: Fórum Pontes de Miranda, Rua
Castelo Branco, 2667 – Presidente Médici-RO – CEP:
78.968-000 – Fone/Fax (0XX) 69 471-2714.
Presidente Médici-RO, 8 de setembro de 2011.
Adriano Lima Toldo
Juiz de Direito
Pedido de Licença previa
Pedido de J C COMERCIO DE CAFÉ E CEREAIS
LTDA , CNPJ ; 09.342.009/0001-55, Localizado na
Av; Getulio Vargas 2551 – Bairro Centro Alto Alegre
Dos Parecis, torna publico que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 26/09/2011 a licença previa para a atividade de Compra e venda de café e cereais.
Pedido de Licença de instalação
Pedido de J C COMERCIO DE CAFÉ E CEREAIS
LTDA , CNPJ ; 09.342.009/0001-55, Localizado na
Av; Getulio Vargas 2551 – Bairro Centro Alto Alegre
Dos Parecis, torna publico que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 26/09/2011 a licença instalação para a
atividade de Compra e venda de café e cereais.
Pedido de Licença de Operação
Pedido de J C COMERCIO DE CAFÉ E CEREAIS
LTDA , CNPJ ; 09.342.009/0001-55, Localizado na
Av; Getulio Vargas 2551 – Bairro Centro Alto Alegre
Dos Parecis, torna publico que requereu ao NUCOF/
SEDAM em 26/09/2011 a licença Operação para a
atividade de Compra e venda de café e cereais.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 88/2011.
O Município de Alvorada do Oeste – RO, através
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº
20 de 2011, torna público que realizará Licitação na
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por
item. Objeto – Aquisição de materiais de construção,
nos quantitativos descritos no Edital, para reforma
do Feirão Municipal, atendendo a solicitação da
Secretaria Municipal de Agricultura. Processo Administrativo nº 1783/2011. A abertura será realizada
no dia 07 de outubro de 2011 às 09h:30. O Edital
encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de Alvorada
do Oeste - RO, Av. Marechal Deodoro, 4695, Bairro
Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados,
em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas,
para maiores informações através do telefone (69)
3412-2647.
Alvorada do Oeste/RO, 27 de setembro de 2011.
Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 87/2011.
O Município de Alvorada do Oeste – RO, através
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº
20 de 2011, torna público que realizará Licitação na
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global. Objeto – Contratação de empresa especializada
para fornecimento de material necessário e a devida
instalação de subestação de energia elétrica em escola municipal, nos quantitativos descritos no Edital
para atender a solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, conforme Projeto Básico, Projeto Técnico
e demais documentos inclusos nos autos. Processo
Administrativo nº 1704/2011. A abertura será realizada no dia 11 de outubro de 2011 às 08h:30. O
Edital e os anexos encontram-se a disposição dos
interessados na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Alvorada do Oeste - RO, Av. Marechal
Deodoro, 4695, Bairro Centro, de Segunda à Sexta
Feira, exceto feriados, em horário de expediente
das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações
através do telefone (69) 3412-2647.
Alvorada do Oeste/RO, 27 de setembro de 2011.
Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Extrato de Contrato
Contrato nº : 150/2011
Processo nº: G1.1446/2011
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: JOSÉ FERREIRA FILHO.
Objeto: Contratação para fornecimento de leite
“in natura”.
Empenho: n° 1361/2011
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais)
Dotação Orçamentária: 02.02.04.12.361.1006.20
13.3.3.90.30/124
Prazo: 100 (cem) dias letivos
Data: 16/09/2011
Assinam:
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
JOSÉ FERREIRA FILHO. - contratada

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Extrato de Contrato
Contrato nº : 149/2011
Processo nº: G1.1352/2011
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: AUTO MECÂNICA PEDÁGIO
LTDA - ME.
Objeto: Contratação para prestação de serviços
de mecânica.
Empenho: n° 1363/2011
Valor: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)
Dotação Orçamentária: 02.02.03.04.125.1004.20
07.3.3.90.39/83
Prazo: 10 (dez) dias
Data: 16/09/2011
Assinam:
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
AUTO MECÂNICA PEDÁGIO LTDA - ME.
- contratada
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Extrato de Contrato
Contrato nº : 151/2011
Processo nº: G1.1574/2011
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: AUTO MECÂNICA ALKIMIN
LTDA - ME.
Objeto: Contratação para prestação de serviços
de mecânica.
Empenho: n° 1359/2011
Valor: R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais)
Dotação Orçamentária: 02.02.06.20.601.1008.20
36.3.3.90.39/188
Prazo: 30 (dez) dias
Data: 16/09/2011
Assinam:
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
AUTO MECÂNICA ALKIMIN LTDA - ME.
- contratada
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 04/2011.
O Município de Alvorada do Oeste – RO, através
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº
20 de 2011, torna público que realizará Licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço
Unitário, nos termos da Lei nº10.520/02, Decreto
Federal nº 5.450/05, Decretos Municipais nº 102
e 27/2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei
nº8.666/93. Objeto-Aquisição de materiais para
equipar Teatro Municipal do Município de Alvorada
do Oeste/RO, toda a descrição encontra-se no Edital. Processo Administrativo nº 1705/11. Recursos:
Convênio nº 720585/2009-Ministério da Cultura.
Data para abertura de propostas e inicio da sessão
pública: dia 17 de outubro de 2011, com início às
10h:00, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br
“acesso identificado no link - licitações”. Informações
Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado, ou na Sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de Alvorada
do Oeste - RO, Av. Marechal Deodoro, 4695, Bairro
Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados,
em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas,
para maiores informações através do telefone (69)
3412-2647.
Alvorada do Oeste/RO, 27 de setembro de 2011.
Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira
PEDIDO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA
O sr. EDSON MARCOS ANCILIERO, inscrito
no CPF do MF sob o nº 386.288.302-78 e do RG
n.º 365.276/SSP-PR, torna público que requereu
junto ao Coordenadoria do Meio Físico da SEDAM
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), o pedido
de Outorga de Uso de Recursos Hídricos (Captação
de água) para exploração da atividade de piscicultura
em sua propriedade Lotes 132C e 130D, na Gleba
Pyrineos (Gleba G) Setor 5, Km 15, no Município
de Ji-Paraná - RO.
ABANDONO DE EMPREGO
A empresa ANDRE MOREIRA, inscrita no CEI
sob o número 700037336002, com endereço Av. Mal.
Rondon, 615 Centro, nesta cidade de Ji-Paraná - RO,
solicita o comparecimento do funcionário Sr. INES
DE SOUZA SODRÉ, CTPS Nº 334154 série 001/RO,
para que apresente motivo que impede seu comparecimento ao trabalho. Caso contrário, fica considerada
sua atitude como ato de renúncia ao cargo, ficando V.
Sª. demitido por abandono de emprego, 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 justifique, no mesmo prazo.
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
A empresa SILVA E LIRA CONSTRUÇÕES
LTDA., inscrita no CNPJ n.º 04.272.152/0001-02,
localizada a Rua Rua Manoel Vieira dos Santos,
1632, Bairro Nova Brasília, nesta cidade de Ji-Paraná
(RO), comunica que foram constatados, no último
dia 23 de setembro de 2011, o extravio dos blocos de
notas fiscais, enumeradas de 501 a 550, entre notas
utilizadas e não utilizadas.

EMPREGO

A INK-JET está precisando de uma pessoa
para trabalhar na função de entregador.
Exige-se Carteira de habilitação A e B.
Interessados tratar na INK JET, na Avenida Transontinental, próximo a ponte do Rio
Machado, com Edileuza.

