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A vida não foi feita para o homem perder.
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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 pastagem formada e
com cerca de arame liso
de 5 e 6 fios, com pomar
e casa de alvenaria coberta com telha de barro
e com piso de cerâmica
e forro de madeira. Energia bifásica. Contrato de
Compra e Venda. Valor
R$ 60.000,00, mas aceita
proposta, Tr. 3412-2142.
CH_015_09_ALV_RO–
Vende-se chácara localizada na linha 16 em Nova
Aliança. Alvorada d’Oeste.
8 alq. de pasto com cerca
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 madeira de
60 X 15, 01 Subestação
de energia com transformador de 150 KVA; 01
Caldeira para Vapor; 01
Secador para Lâminas;
3 casas de madeira e
1,5 (um alq. e meio) de
pastagem, todo cercado;
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
porcos, casa para cabritos,
carneiros e galinheiro, tulha, duas represas, casa de
madeira, coberta com telha de barro, na cerâmica,
forrada, energia 110 Watts.
Contrato de compra e venda. 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 arame liso, tulha, pomar, galinheiro, chiqueiro,
água do SAAE, com 2
casas, em alvenaria e coberta de Eternit, forradas
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 cercado, ótima

terra para se cultivar lavoura. Tem 3.800 pés de
café e represa pequena,
com casa de madeira com
2 quartos, 1 sala, banheiro,
piso queimado. Contrato
de Compra e Venda. 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 chácara na
Rua dos Seringueiros em
Mirante da Serra. São 11
datas de 15x30, com uma
casa de alvenaria e cerâmica, coberta com Eternit, de
11x8, com 02 quartos, sala,
cozinha 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
aceita proposta, inclusive
gado. Tr. 9974-4030.
TERRENOS
TR_034_10_ALV_RO Vende-se um terreno de
12x100, na Av. Duque de
Caxias “Fundo da Delegacia‘’ e próximo 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 Mirante da Serra, murado
e com poço. Contrato de
compra e venda. Valor R$
40.000,00. A combinar,
mas se pega como parte do
negócio, 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 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. Con-

trato de Compra e Venda.
Valor R$ 100.000,00, mas
aceita proposta, Tr. 34122142.
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. Pegase 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, 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 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.
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, murado 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 forro
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,
cercado, energia monofásica e água de poço. Contrato de Compra e Venda.
Valor R$ 18.000,00. Tr.
9954-1016.
CS_019_10_MIR_RO Vende-se casa de madeira
na linha 81 – Mirante da
Serra, com 2 qts, sala, banheiro todo na cerâmica,
piso de assoalho, forrada.
Contrato de compra e venda. Valor R$ 17.000,00,
mas aceita proposta, 99744030.
CS_016_10_MIR_RO Vende-se casa na Rua Rio
de Janeiro - Mirante 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 madeira
na Rua Sabino Gomes,
2095 - Mirante da Serra,
toda na cerâmica e forrada,
6x13, 2 qts, sala, cozinha, banheiro, 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 pagamento.
Tr. 9954-1016.
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
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 madeira
na rua D. Pedro – Mirante
da Serra, em piso queimado, 4 qts, sala, banheiro em
alvenaria, 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 banheiro todo na
cerâmica, piso queimado,
forrada, 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 alvenaria
na Rua Sergipe 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 quartos, 01 recepção, 01 sala, 01 suíte, 2
banheiros social, cozinha
grande, e sala de refeição,
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 prédio na
Rua Pinheiro Machado
sobre esquina com Av.
São Paulo em São Miguel
do Guaporé, 90 m2 com
laje coberta com Eternit,
banheiro na parte de baixo
e tendo uma drenagem pra
mais 2 banheiros na parte
de cima. Cadastro Imobiliário. 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.
Fazendas
FZ_008_10-SER-RO Vende-se fazenda bem
localizada em Seringueiras, 4 km da BR 429,
com 1090 alq. formados
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. Documentação Cadastro no INCRA. Valor R$ 3.000,00
por alq. Condições 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 pasto cercados
com arame liso (5 e 6
fios) dividida em 9 repartições, todas com água,
no rio Muqui. 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
implementos agrícolas.

Energia com transformador próprio. Documentação é Escritura Pública.
Valor R$ 9.000,00 por alq.
Condições de pagamento a
combinar. Tr. 9954-1016.
FZ_041_09_CBX_RO
– Vende-se fazenda às
margens do rio Guaporé
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. Pagamento 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. Escritura 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 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.

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 proposta.
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 pelos 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 Corumbiara,
Tem curral com balança,
tronco coberto e excelente
remanga, e 33 repartições de pasto, todas com
água, 3 casas, energia
elétrica; telefone fixo e
celular; poço artesiano.
17 escrituras públicas.
Valor R$ 12.000,00 por
alq., mas aceita proposta.
9974-4030.

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_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 cúbicos de
madeira documentada.
Documentação Regular.
Valor a Combinar diretamente com o proprietário.
Interessados fazer contato
com 3412-2142.

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,

FZ_051_09_PIM_RO
- Vende se fazenda de
712 alq. em Pimenteiras
com 410 alq. formados,
na divisa com a Bolívia.

Titulo definitivo 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 Pimenta 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 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

Classificados

Trabalhar contente constitui fonte de saúde.
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 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.
ST_022_09_ALV_RO Vende-se sitio na linha 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 linha
44 em Alvorada do Oeste,
com 21 alq. com ótima
pastagem; 2 casas, curral,
água corrente; energia
elétrica, 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 repartições, curral, tulha,
e casa de madeira, com
toda instalação hidráulica,
energia própria e com
transformador de 5 KVA.
Escritura Pública. Valor
R$ 9.000,00 por alq., mas
aceita proposta, Tr. 99744030.
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 coberta, 02 rios
pequenos e uma casa de
madeira com energia 110
Watts. Escritura Pública.
Valor R$ 150.000,00, mas
aceita proposta, Tr. 34122142.
ST_025_10_MIR_RO Vende-se sitio no Distrito
de Tarilândia, com 20 alq.,
sendo quatro de pasto cercado, 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 linha
90 em Alto Paraíso, com
46 alq., sendo 8 de pasto
formado e cercado, uma
lavoura de café com 3.000
pés, e 34 alq. ainda em
mata. Direito de Passe.
Valor R$ 100.000,00, mas
aceita proposta, Tr. 99744030.
ST_032_10_MIR_RO Vende-se sitio em Mirante
da Serra com 13 alq. todo
formado e reserva separada, cercado de arame
liso com 5 repartições.
Com uma casa de madeira
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 formados, em Ma-

RENOVAÇÃO DA LO
A empresa TRANSPORTADORA RÁPIDA
REAL LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ do
MF sob o n.º 01.350.187/0003-88, com endereço à
Av. Massangana, 2099, no Município de Ariquemes
(RO), torna público que requereu junto à SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental),
na COLMAM – Coordenadoria de Licenciamento e
Monitoramento Ambiental, o pedido da renovação
da sua LO - Licença de Operação para a atividade
de transportes rodoviário de cargas (exceto produtos
perigosos).

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação
CPL da Prefeitura Municipal de Seringueiras – RO,
designado pela Portaria nº 017/2011, torna publico
que o processo Administrativo nº 343/2011 no inciso
II do art. 24 da lei 8.666/93, atualizada pelas leis
federais nºs 8.883/4 e 648/98 teve a DISPENSA DE
LICITAÇÃO em favor da empresa J. CUSTODIO
- ME, no valor de R$ 894,00 (Oitocentos e Noventa e
Quatro Reais), referente à Despesas com Confecção
de carimbos.
Seringueiras, 01 de Julho de 2011.
ALEXANDRE SOARES
Presidente da CPL
Portaria 017/2011
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chadinho do Oeste, com 02
divisões todas cercadas e
com água, 1 remanga, casa
de madeira e 03 represas,
500 pés de cafés no quintal e pomar. Aguardando
Titulo do INCRA. Valor
R$ 100.000,00. mas aceita
proposta, Tr. 9954-1016.
ST_037_10_MIR_RO
– Vende-se sítio de 21

alq. em Mirante da Serra,
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
tanques de peixe, Contrato
de Compra e Venda. Valor
R$ 130.000,00, mas aceita
proposta, Tr. 9974-4030.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA: JI-PARANÁ/RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª VARA CÍVEL, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DOS
REGISTROS NOTARIAIS E DE REGISTRO
EDITAL DE CITAÇÃO
Autos: 0239233-07.2009.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Caiari Materiais para construção Ltda
Advogado: Jobeci Geraldo dos Santos OAB/RO
541-A
Executado: GEOVANI SOARES MENDES
Valor de ação: R$1.556,43 (09/2009)
CITAÇÃO DE: GEOVANI SOARES MENDES,
brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no CPF
697.491.832-15, atualmente em lugar incerto e não
sabido.
A Doutora SANDRA MARTINS LOPES, Juíza
de Direito da Primeira Vara Cível desta Comarca
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na forma de lei,
etc. …
FINALIDADE: Citação do executado GEOVANI
SOARES MENDES, para PAGAR no prazo de 03
(três) dias, contados da dilação do prazo do Edital
a divida acima identificada, com juros, correção e
encargos legais, sob pena de serem penhorados tantos
bens quantos bastarem para cumprimento integral da
obrigação, ficando ciente de que o pagamento integral da dívida no prazo acima mencionado, a verba
honorária, será reduzida pela metade e INTIMAÇÃO
de que, independentemente de penhora, depósito,
ou caução, poderá opor-se à execução por meio de
embargos, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da dilação do prazo do Edital, através
de advogado.
ADVERTÊNCIA: Fica o Executado advertido
quanto ao disposto no art. 599/601 e art. 740, parágrafo único, do CPC c/c art. 600 caput e inciso IV,
e art. 740, parágrafo único), referente e tipificação
de atos atentatórios à dignidade da justiça), a seguir
transcritos;
Art. 599. O juiz, em qualquer momento do processo:
I – ordenar o comparecimento das partes; II – advertir
ao devedor que o seu procedimento constitui ato
atentatório à dignidade da justiça. Art. Procedimento
constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Art.
600. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça
o ato do executado que: I - frauda a execução; II se
opõe maliciosamente à execução, empregando ardis
e meios artificiosos; III – resiste Injustificamente as
ordens judiciais; IV – intimado, não indica ao juiz,
em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os
bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.
Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o
devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante não superior a vinte por cento (20%) do valor
atualizado do débito em execução, sem prejuízo de
outras sanções de natureza processual ou material,
multa essa que reverterá em proveito do credor,
exigível na própria execução. Parágrafo único. O
juiz relevará a pena, se o devedor se comprometer
a não mais praticar qualquer doa atos definidos no
artigo antecedente e der fiador idôneo, que responda
ao credor pela dívida principal, juros, despesas e
honorários advocatício.
ATO JUDICIAL: Vistos. Defiro a citação por edital,
nos termos do art. 232 do CPC, fixando o prazo, do
edital, de 20 dias (inciso IV), para que se considere
realizada a citação, correndo da data da primeira
publicação. A parte autora deverá ficar atenta de que
as três publicações determinadas no art. 232, inciso
III, do CPC, deverão ser feitas dentro do prazo de
15 dias, contado da primeira publicação, sob pena
de nulidade de citação, e, ainda, quanto a juntada
aos autos de um exemplar de cada publicação, nos
termos do § 1º do referido artigo. I. Ji-Paraná/RO,
quinta-feira, 23 de setembro de 2010. Sandra Martins
Lopes Juíza de Direito.
NATUREZA DO PEDIDO: A exequente à credora
do executado, representada pelos cheques n. 000059,
00060, Banco Bradesco S/A, agência 0457. Foram
enviados todos os esforços na tentativa de uma
composição amigável, contudo o executado se nega
a saldar a dívida.
Ji-Paraná, 29 de setembro de 2010.
SANDRA MARTINS LOPES
Juíza de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO
Contrato: 120/SEMACS/2011
Processo Nº: 623/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERINGUEIRAS
CONTRATADA: CLAYLDO TEIXEIRA DA
SILVA.
CNPJ Nº. 11.894.299/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 110/CPL/2011.
Objeto: : Contratação de empresa especializada em
organização de eventos, com a finalidade de organizar
a festa do idoso.
Assinatura: 26 de Setembro de 2011.
VALOR GLOBAL: R$ 8.330,00(Oito Mil, Trezentos e Trinta Reais).
Empenho: 214/2011.
Assinam:
Celso Luiz Garda
Clayldo Teixeira da Silva.
CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal
CPF 554.545.859-04

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna
público a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte
processo.
PROCESSO Nº. 623/2011 – Secretaria Municipal
de Assistência Social .
Pregão Presencial nº. 110/CPL/2011.
OBJETO: Contratação de empresa especializada
em organização de eventos, com a finalidade de
organizar a festa do idoso.
EMPRESA VENCEDORA: CLAYLDO TEIXEIRA DA SILVA.
VALOR GLOBAL: R$ 8.330,00(Oito Mil, Trezentos e Trinta Reais).

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO
Contrato: 115/SEMEL/2011
Processo Nº: 619/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERINGUEIRAS
CONTRATADA: ADELEY APARECIDO DE
OLIVEIRA.
CNPJ / CPF Nº. 687.213.822-04
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/CPL/2011.
Objeto: Despesas com Prestação de Serviços de
Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol
de Campo.
Assinatura: 20 de Setembro de 2011.
VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00 (Oito Mil e
Quatrocentos Reais).
Empenho: 806/2011.
Assinam:
Celso Luiz Garda
Adeley Aparecido de Oliveira
CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal
CPF 554.545.859-04

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna
público a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte
processo.
PROCESSO Nº. 619/2011 – Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
Pregão Presencial nº. 104/CPL/2011.
OBJETO: Despesas com Prestação de Serviços de
Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol
de Campo.
EMPRESA VENCEDORA: ADELEY APARECIDO DE OLIVEIRA.
VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00 (Oito Mil e
Quatrocentos Reais).

Seringueiras, 26 de Setembro de 2011.

Seringueiras, 13 de Setembro de 2011.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal
CPF 554.545.859-04

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal
CPF 554.545.859-04

Pregão Presencial
AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial N.º037/2011
A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé
Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002,
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: Aquisição de uma retro escavadeira, Solicitado pela
Secretaria Municipal de Agricultura.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de
Agricultura.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo
Nº.1334/2011
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 18/10/2011 AS 08:00 HORAS .
d) VALOR GLOBAL: R$ 210.000,00(DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)
e) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito: Av.
Guaporé Nº4557, esquina com a Av. Brasil, Bairro
Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.
O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço
supracitado em dias úteis, das 7:00 às 13:00.
São Francisco do Guaporé-RO, 03 de outubro de
2011.
_____________________________
SUELY MARQUES SANTOS
Pregoeiro Oficial
Port.609/2011

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.

LICENÇA PREVIA
A OLIVEIRA E MARILAC LTDA - EPP. Localizado na AV. Marechal Rondon nº 2858 Dois de Abril –
CEP: 76.900-892 – Ji-Paraná - RO. Torna público que
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, A LP-LICENÇA
PREVIA. Para a Atividade de Comércio atacadista de
cereais e leguminosas beneficiados.
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A OLIVEIRA E MARILAC LTDA - EPP. Localizado na AV. Marechal Rondon nº 2858 Dois de Abril –
CEP: 76.900-892 – Ji-Paraná - RO. Torna público que
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, A LI – LICENÇA
DE INSTALAÇÃO, Para a Atividade de Comércio
atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
LICENÇA DE OPERAÇÃO
A OLIVEIRA E MARILAC LTDA - EPP. Localizado na AV. Marechal Rondon nº 2858 Dois de Abril –
CEP: 76.900-892 – Ji-Paraná - RO. Torna público que
requereu junto ao NUCOF/SEDAM, A LO-LICENÇA
DE OPERAÇÃO- Para a Atividade de Comércio
atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
DESERTA- PREGÃO
PRESENCIAL Nº 84/11
O Município de Alvorada do Oeste, Estado de Rondônia, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto
nº 20/2011, torna público, e para conhecimento dos
interessados, que a licitação na modalidade Pregão
Presencial 84/2011, autorizada através do processo
administrativo nº 1684/2011, tendo como objeto a
Aquisição de simuladores de exercícios físicos, nos
quantitativos descritos no Edital, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Administração,
cuja, a data de recebimento e abertura dos envelopes
marcada para o dia 03 de outubro de 2011, às 10h:00,
foi considerada deserta, pela ausência de interessados.
Para maiores informações, de segunda a sexta-feira,
das 07h30 às 13h30, fone (69) 3412-2647, à Avenida
Mal. Deodoro, n.º 4.695 – Sala da CPL.
Alvorada D’Oeste/RO., 03 de outubro de 2011.
Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

