
CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quarta-feira , 11 de janeiro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pasto, 
cercada com 12 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
medindo 3X4, represa, casa 
de madeira, coberta com te-
lha de barro medindo 8X22 
com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, na 
cerâmica e forro de PVC, 
cercada com muro e balaus-
tres. Mas aceita proposta ou 
troca em gado, caminhão ou 
carro. Tr. 3412-2142.

FAZENDAS

Cód_FZ_001_11_JIP_
RO – Vende-se fazenda com 
9.000 alq. dos quais, 2.560 
alq. são de pastagens., e 
mais de 6.000 alq. intocáveis 
e com madeira nativa. 4.000 
alq. em Escritura Pública 
e 5.000 alq. m processo 
de usucapião com a Posse 
Mansa desde 1.985. A 230 
km de Ji-Paraná, tem 85 
repartições de pasto, todas 
com água; pista de pouso 
para avião de pequeno porte, 
3 casas sede, mais casas 
para peões; 3 currais. E 
ainda tem: 7.200 cabeças 
de gado, 60 touros; e 100 
animais de lida. Também 
trator esteira D-65; trator 
Caterpillar D-4; 1 Patrol; 
1 caminhão caçamba; 1 
trator Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: OURO PRETO DO OESTE-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
PRAZO : 20 (vinte) dias

DE: CITAÇÃO DO EXECUTIVO ABAIXO, na 
pessoa representante legal, para em 03 (três) dias, 
pagar a importância de R$ 2.770,39 (DOIS MIL, 
SETECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E 
NOVE CENTAVOS), o débito corrigido, acrescido 
de custas judiciais e honorários advocatícios em 20% 
(vinte por cento), que serão reduzidos pela metade 
em caso de pronto pagamento, ou nomear bens à 
penhora sob pena d serem penhorados tantos de seus 
bens para a garantia da execução com acréscimos 
legais e INTIMADO  a opor embargos no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da juntada do Edital, nos 
termos da lei 11.382/06.

DE: Iorgute da Amazônia Industria e Comercio Ltda 
– Me, pessoa juridica de direito privada, inscrita no 
CNPJ/MF 15876618000197, com sede na BR 364/km 
07, depois da balança, e atualmente em lugar incerto e 
não sabido, na pessoa de seu representante legal.

AUTOS: 000233-16.2011.822.0004
Exequente: Pemaza – Pereira Martins da Amazônia 

Ltda
Advogado: Maria da Conceição Silva Abreu OAB 

2849
Executado: Iorgute da Amazônia Industria e Co-

mercio Ltda – Me

Sede do Juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas, 
Rua Café Filho n° 127, Bairro União, Ouro Preto 
do Oeste-RO, 76.920000 – Fax: (69)3461-3813, 
Fone: (69)34612050.

Ouro Preto do Oeste, 23 de novembro de 2011.

Emília Maria da Silva
Escrivã Substituta

Assina por determinação do Juiz

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, torna público 
que será realizada a venda do bem a seguir descrito e 
referente à Execução que se menciona.

Processo: 0004331-75.2010.8.22.0005
Exequente: Caiari Materiais para Construção Ltda
Advogado: Jobeci Geraldo dos Santos OAB/RO 

541-A
Executado: Vanderley Marcos da Luz, brasilei-

ro, divorciado, RG n° 307.507 SSP/RO e CPF n° 
691.114.302-06.

Vara: 3ª Vara Cível
Classe: Execução de Titulo Extrajudicial

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01(um) Imóvel 
Urbano denominado Lote n° 7, Quadra n.° 30, Setor. 
005, situado na Rua Xapuri, 2° Distrito, com área de 
300m², sem edifi cação, murado de tijolos na lateral 
direita e fundos, com cerca de balaustra na lateral 
esquerda, localizado entre as Ruas Carlos Luz e Nereu 
Ramos, com os seguintes limites e confrontações: 
frente para a Rua Xapuri, fundo com o lote n° 10; 
lado direito com o lote n° 8, lado esquerdo corri o 
lote n° 6.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 
28.000,00 (vinte e oito mil reais).

DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 10/1/2012, 
às 9h30

DATA PARA, SEGUNDA VENDA: 20/1/2012, 
às 9h30

OBSERVAÇAES: 1- Não sendo possível a 
intimação pessoal do(a) executado(a), fi ca este(a) 
intimado(a) por este edital. 2- Havendo arrematação 
ou adjudicação, o prazo para opor embargos, é de 
05(cinco) dias.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na 
segunda venda na mesma hora e local, a fi m de que 
os mesmos sejam arrematados por quem maior preço 
lançar, desde que a oferta não seja vil. 

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
NOS VIA INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔNI-
CO: 

Juiz: sassamoto@tjro.jus.br  
Diretor de Cartório: jip3civel@tjro.jus.br

Sede do Juízo: Forum Des.Hugo Auller, Av. Ji-
Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 - Fax: 
(69)34211-1369 - Fone: (69)3421-1995 - Ramal: 
222

Ji-Paraná, 28 de novembro de 201

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/PMJ/2012.

A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº. 052/GP/2011 torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar na forma 
da Lei Federal nº. 8.666/93 licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, que será realizada no dia 27 DE JANEIRO 
DE 2012, ÀS 09h: 00 min., na sala de reunião da 
CPL, situada a Avenida Rio Branco nº. 2017 Centro, 
nesta cidade, objetivando: contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para reforma e 
ampliação da Escola  Municipal D’JARU UARU, 
conforme Projeto Básico. Autorização: Processo nº. 
3063/SEMED/2012.  O Edital encontra-se a dispo-
sição na sala da CPL, onde poderá ser examinado e/
ou adquirido mediante o recolhimento no valor, não 
reembolsável de R$ 30,00 (Trinta reais), com apre-
sentação da guia de depósito bancário: Conta Corrente 
no 10.585–6, Agência 1401–X, Banco do Brasil S/A. 
Informações no endereço supracitado, pelo telefone 
(69) 3521-6993 fax 3521-6445.

Em, 10 de janeiro de 2012.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL

Estado de Rondônia
PREFEITURA

MUNICIPAL DE JARU

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

O SR. ELIO GOMES GUIDAS, INSCRITO NO 
CPF DO MF SOB O N.º 242.443.252-04,  COM 
PROPRIEDADE LOCALIZADA NA LINHA 08, 
LOTE 14, GLEBA 4-A, PROJETO OURO PRETO,  
NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ (RO), TORNA 
PÚBLICO QUE PROTOCOLOU REQUERIMEN-
TO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, PARA A 
RENOVAÇÃO DA SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA.

Pedido de licenciamento de Empreendimento
 Eu, Adnilton Tertuliano Luna, inscrito no CPF: 

422.599.242-04, venho por meio deste requerer junto 
a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade 
de Lava-Jato localizada no Município de Urupá na Av 
Moacir de Paula Vieira, 4586 Bairro Alto Alegre.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, Adilson Rosa Neves, inscrito no CPF: 

087.215.317-73, venho por meio deste requerer junto 
a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade de 
Piscicultura localizada na Linha 64, Lotes 64, Gleba 
20-O, Zona Rural, Mirante da Serra-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, Arnaldo Xavier de Oliveira, inscrito no CPF: 

142.799.752-72, venho por meio deste requerer junto 
a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade 
de Pisicultura localizada na Linha 64 Lote 25 Gleba 
22, Alvorada do Oeste-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, José Carlos de Almeida Farias, inscrito no CPF: 

386.640.382-87, venho por meio deste requerer junto 
a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade 
de Piscicultura localizada na Agrovila Boa Esperança, 
Lote 29, Gleba 04, Zona Rural, Nova União-RO.

Pedido de licenciamento de Empreendimento
 Eu, Edmar Storque, inscrito no CPF: 326.533.522-

49, venho por meio deste requerer junto a SEDAM, 
o pedido da licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para a atividade de Cascaca-
lheira localizada na Linha C-01 Lote 04 Gleba 01, 
Município de Urupá-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, José Leônidas Couman, inscrito no CPF: 

610.853.592-04, venho por meio deste requerer junto 
a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade de 
Piscicultura localizada na Agrovila Nova Esperança, 
Lote 22, Gleba 05, Zona Rural, Nova União-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, Welber Marlon Margotto Favero, inscrito no 

CPF: 631.759.322-15, venho por meio deste requerer 
junto a SEDAM, o pedido de renovação da licença de 
operação e ampliação da licença de instalação para 
a atividade de Pisicultura localizada na Linha C-04 
Lote 62 Gleba 14, Município de Urupá-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, Salvador José de Araújo, inscrito no CPF: 

035.768.842-20, venho por meio deste requerer junto 
a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade de 
Piscicultura localizada na Linha 16, Lote 28, Gleba 
12-B, Zona Rural, Texeirópolis-RO.

Pedido de licenciamento de Empreendimento
 A Castanhal Revendedora de gás LTDA, inscrito 

no CNPJ: 02.494.083/0002-49, venho por meio deste 
requerer junto a SEDAM, o pedido da licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para a 
atividade de Depósito de Gás localizada na Av. Afonso 
Pena, 2205, Centro, Teixeirópolis-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, Suze Kelem Lalier, inscrito no CPF: 

627.717.012-00, venho por meio deste requerer jun-
to a SEDAM, o pedido da licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para a atividade de 
Pisicultura localizada na Linha A-02 Lote 73 Gleba 
14, Município de Urupá-RO.

Pedido de licenciamento de aqüicultura
 Eu, Gerson Pedroso, inscrito no CPF: 665.314.702-

91, venho por meio deste requerer junto a SEDAM, 
o pedido da licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para a atividade de Piscicultura 
localizada na Linha Saracura, C-85, Lote 22, Zona 
Rural, Alto Paraíso-RO.

Pedido de licenciamento de Empreendimento
 A Castanhal Revendedora de gás LTDA, inscrito 

no CNPJ: 02.494.083/0001-48, venho por meio deste 
requerer junto a SEDAM, o pedido da licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
a atividade de Depósito de Gás localizada na Rua 
Cerejeiras, 3763, Centro, Urupá-RO.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CADAS-
TRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE 

FORNECEDORES

A comissão Permanente de Licitação de Material – 
CPLM, da Prefeitura Municipal de Costa Marques, 
Estado de Rondônia, em cumprimento ao disposto 
no artigo 34, § 1º da Lei nº 8.666/93, convoca os 
fornecedores portadores de Certifi cado de Registro 
Cadastral da Prefeitura Municipal para a atualização 
dos registros cadastrais, e novos fornecedores interes-
sados no cadastro.

Os interessados deverão comparecer na sala da 
CPLM/PMCM, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Av. Chianca, nº 1381, Centro, Costa Mar-
ques/RO, munidos da documentação elencada na 
Lei nº 8.666/93, e exigidas nas suas alterações, que 
podem ser consultadas no site ofi cial da Prefeitura 
Municipal: www.costamarques.ro.gov.br – Cadastro 
de Fornecedores.

 Em: 10 de janeiro de 2012.

Altair Ortis 
Presidente da CPLM

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSTA MARQUES

3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE JI-PARANA-RO
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Prazo: 30 dias. DE: CLAUDIO RODIGUÊS FACHIANO, Brasileiro, CPF n°.
349.796.462-04. FINALIDADE: CITAR a parte acima identificada, para no prazo de 15 (Quinze) dias, responder á ação
referenciada, ou no mesmo prazo purgar a mora, efetuando o pagamento do saldo devedor, acrescido dos encargos contratuais,
ficando ciente de que, não respondendo a ação, presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente. E
INTIMAR do deferimento da Liminar de Reintegração de Posse do veiculo em favor do autor a qual fora comprida em 6/8/
2009. PRAZO PARA CONTESTAR: 15(Quinze) dias, contados de término de publicação deste, ou seja, 30(Trinta) dias.
RESUMO DO PEDIDO INICIAL: A parte requerida obteve um financiamento de um bem qual seja: 01 (um) Veiculo Marca
Ford, Modelo F-250 XLTCS 4X4, Ano 2007, Placa NDG 2257, Chassi 9BFHF21CO8B048173, firmando por meio de contrato
de arrependimento mercantil, n° 1588150, na data de 8/11/2007, em 36 parcelas mensais, iguais e consecutivas, no valor fixo
de R$ 783,61 e concomitantemente a pagar o valor residual garantido (VRG) em igual número de parcelas mensais no valor
de R$ 2.055,56, com vencimento inicial em 8/12/2007 e término em 8/12/2010. Contudo o réu não honrou com o comprimento
entre as partes. Diante desse fato o valor do débito perfaz o montante de R$ 19.696,78. Requer a rescisão do contrato, bem
como a reintegração de posse definitiva do referido bem. Vara: 3ª Vara Cível - Processo: 0126168-68.2008.822.0005 - Classe:
Reintegração de posse - Procedimento: Despejo e possessórias - Parte Autora: Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil
- Advogado: Luciano Boabaid Bertazzo OAB/RO 1894. Ji- Paraná, 20 de Janeiro, 2011. João Valério Silva Neto, Juiz de
Direito.

da fazenda com porteira 
fechada – . Valor somente da 
fazenda. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. Tr. 
9954-1016. 

Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda na 
lh 106 – Lado Norte em Al-
vorada do Oeste. com 300 
alq. dos quais 150 formados 
e cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os, 7 repartições 
de pasto, todas com água. 
Curral de 24X28, barra-
cão coberto com Eternit de 
10X8, 5 represas,  casa pra 
peão de 7X5, energia da 
CERON e água de poço. 
Título Definitivo. Valor 
é Dois Milhões, incluin-
do 100 cabeças de gado e 
mais um trator da Marca 
Valmet. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. Tr. 
9954-1016. 

Cod_FZ_033_11_CAS_
RO – Vende-se fazenda de 
500 alq. com 450 formados 
em pastagem no município 
de Castanheiras. cercada 
com arame liso de 5 e 6 
fi os e com várias divisões, 
todas com água. 50 alq. 
de mata, Curral de mé-
dio grande porte, galpão e 

casa para peão. Sede com 
piso de cerâmica, forro de 
gesso, em alvenaria, com 
mais ou menos 600 m2 de 
construção. 4 quartos, 3 ba-
nheiros, 3 salas, dispensa e 
cozinha muito grande. área 
em formato de “L”. Energia 
trifásica, água de poço. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 69-9952-2456 e 
ou 8488-0022, ou ainda se 
preferir, no telefone fixo: 
69-3412-2142.

C ó d _ F Z _ 0 9 1 _ 0 9 _
PRM_RO - Vende-se fa-
zenda na 4º lh com 155 alq. 
Sendo 100 formados e cer-
cado e 55 alq. de mata. 8 re-
partições e mangueira com 
8 repartições, tulha coberta 
de eternit, pomar, 3 represas 
e um rio médio. Uma casa 
de alvenaria coberta com 
telha, 2 quartos e uma sala, 
piso em cerâmica, e outra de 
madeira com 3 quartos, sala 
e as duas casas tem dispensa 
e área na frente. Energia 
monofásica e água encana-
da. Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no 69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_SER_
RO - Vende-se fazenda em 
Seringueiras, com 1090 
alq. formados e cercado 
com arame liso, 5 fi os, com 
varias divisões todas com 
água, curral com balança 
e tronco, dois rios e varias 
nascentes. Sede de alvenaria 
inacabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

Cód_FZ_020_11_SMG_
RO – Vende-se fazenda 
com 215 alq. 110 cercados 
e formados, localizada na lh 
106 - km 12 – Lado Norte, 
São Miguel do Guaporé. 
105 alq. de mata virgem  16 
repartições de pastagem, to-
das com água, cerca de ara-
me liso com 5 fi os 7 repre-
sas, curral de 30X30, tulha 
de 7X7, 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.. Estuda-se 
proposta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_RO 
- Vende-se fazenda com 
3.800 alq.,  município de 
Rio Crespo, dos quais 1.800 

formados e cercados com 
arame liso de 5 e 6 fios. 
várias divisões, todas com 
água e cocho para sal. To-
pografi a plana, terra mista  
Casa Sede em alvenaria, 
12 casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral e 
casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 

barracão em alvenaria para 
sal, rações e ferramentas. 
Pista para pouso de avião 
de pequeno porte com 800 
m. Escritura Pública, mas 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento.  Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicen-
tecorretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


