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CLASSIFICADOS
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CHÁCARA
C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 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 carneiros ou
cabritos”. Tulha medindo 3X4, represa, casa
de madeira, coberta com
telha de barro medindo
8X22 com 3 quartos,
banheiro, sala, cozinha,
dispensa, na cerâmica e
forro de PVC, cercada
com muro e balaustres.
Mas aceita proposta ou
troca em gado, caminhão ou carro. Tr. 34122142.

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

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

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se
fazenda na lh 106 – Lado
Norte em Alvorada do
Oeste. com 300 alq. dos
quais 150 formados e

APARJIPA
Associação de Paciente Renais e
Trasplantados de JI-PARANÁ
CONVOCAÇÃO

cercados com arame liso
de 5 e 6 fios, 7 repartições de pasto, todas com
água. Curral de 24X28,
barracão 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, incluindo 100
cabeças de gado e mais
um trator da Marca Valmet. Aceita-se proposta,
inclusive de pagamento.
Tr. 9954-1016.
C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 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 fios e com várias divisões, todas com água.
50 alq. de mata, Curral
de médio 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 banheiros, 3 salas,

Futuro está dentro da mente.

dispensa e cozinha muito
grande. área em formato
de “L”. Energia trifásica,
água de poço. Mas aceita
proposta. Interessados
tratar nos seguintes telefones: 69-9952-2456 e
ou 8488-0022, ou ainda
se preferir, no telefone
fixo: 69-3412-2142.
Cód_FZ_091_09_
PRM_RO - Vende-se
fazenda na 4º lh com 155
alq. Sendo 100 formados
e cercado e 55 alq. de
mata. 8 repartições 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
encanada. Interessados
entrar em contato com o
Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com
ou 69-9974-4030 ou no
69-3412-2142.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
COMARCA: JI-PARANÁ
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL
EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O presidente da ASSOCIAÇÃO DE PACIENTE
RENAIS E TRASPLANTADOS DE JI-PARANÁ,
com sede na Rua Curitiba, 820, Fundos – Bairro Nova
Brasília, nesta cidade de JI-Paraná – RO., observadas as atribuições legais que lhe são conferidas na
forma estatutária, CONVOCA todos os associados,
trasplantados e pacientes hemodiálise, aos interessados a suprir os seguintes cargos, a participarem da
Assembléia geral ordinária que se realizara no dia
25 de Março de 2012, as 16:00 Hs, na Rua Triangulo
Mineiro, 1775, entre as Ruas Curitiba e Maringá, no
Bairro Nova Brasília.
Desde já agradecemos a todos que atenderem a
essa convocação.
Ji-Paraná – RO., 05 de Março de 2012.
VALTER ALFREDO DE CARVALHO
Presidente
APARJIPA
APARJIPA
Associação de Pacientes Renais e
Trasplantados de JI-PARANÁ
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
O presidente da ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES
RENAIS E TRASPLANTADOS DE JI-PARANÁ,
com sede na Rua Curitiba, 820, Fundos – Bairro Nova
Brasília, nesta cidade de JI-Paraná – RO., observadas as atribuições legais que lhe são conferidas na
forma estatutária, CONVOCA todos os associados,
transplantados e pacientes hemodiálise, aos interessados a suprir os seguintes cargos, a participarem da
Assembléia geral ordinária que se realizara no dia
25 de Março de 2012, as 16:00 Hs, na Rua Triangulo
Mineiro, 1775, entre as Ruas Curitiba e Maringá,
no Bairro Nova Brasília para tratarem dos seguintes
assuntos:
1- Eleição e posse de membros, para suprir as vagância dos seguintes cargos da diretoria:
a) 1° Tesoureiro;
b) 2° Tesoureiro;
c) 1º Secretário;
d) 2° Secretário.
2- Prestação de contas do exercícios do ano de
2011;
3- Outros assuntos de interesse da classe.
Sem nada a mais, dato e assino o referido.

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.
Exequente: Jacineia Pereira Barroso Apolinário
Executado: Guilhermina Yuko Carageorge, brasileira, solteira, CPF nº 736.270.382-15.
Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0088641-48.2009.8.22.0005
Classe; Cumprimento de Sentença
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) Terreno
Urbano, Lote 03, Quatro 105-C, com medidas de
10x30(dez metros de frente e fundos por trita metros
em cada lateral), totalizando 300m² (trezentos metros
quadrados) com as seguintes benfeitorias: Uma Casa
feita em alvenaria com 05(cinco) cômodo e mais área
de serviço e garagem, cobertura em telha de barro,
piso em cerâmica, sendo: 01(um) banheiro, 03(três)
quartos, 01(uma) sala, 01(uma) cozinha, situado na
Rua Belém, nº 610, Bairro São Francisco, Ji-Paraná/
RO, avaliada em R$ 40.00,00 (quarenta mil reais).
Descrição do terreno: 10x30m, totalizando 300m²
(trezentos metros quadrados). Área alagável, possui
divisas com cerca de madeira em péssimo estado
de conservação, rua intransitável, bairro afastado,
distante do centro e de vias que transitam ônibus.
Avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
DATA PARA A PRIMEIRA VENDA: 26/3/2012,
às 9:00 horas
DATA PARA A SEGUNDA VENDA: 6/4/2012,
às 9:00 horas
OBSERVAÇÕES: 1- Não sendo possível a
intimação pessoal do(a) executado(a), ﬁca 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 ﬁm de que
os mesmo sejam arrematados por quem maior preço
lançar, desde que a oferta não seja vil.
SUGESTÕES OU RECLAMÇÕES, FAÇAM-NAS
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-NOS
VIA INTERNER. ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Juiz: sassamoto@tj.ro.gov.br
Diretos do Cartório: jip3civel@tj.ro.gov.br
Sede do Juízo: Fórum Des. Huogo Auller, Av. JiParaná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 – Fx
(69) 3421-1369 – Fone: (69)342-1995 – Ramal:222

Ji-Paraná – RO., 05 de Março de 2012.
Ji-Paraná, 27 de fevereiro de 2012.
VALTER ALFREDO DE CARVALHO
Presidente
APARJIPA

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ
COMUNICADO
O Poder Legislativo de Ji-Paraná, vem através
deste, informar o afastamento por período de 15
dias do Presidente da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Vereadores, Nilton Cezar Rios (PSB)
que estará realizando tratamento de saúde fora
do Estado. Neste período assume interinamente
as funções de Presidente, o vereador Joziel Carlos
de Brito (PMDB). O requerimento com a solicitação de afastamento foi aprovado na 3ª Sessão
Ordinária da Casa de Leis, realizada na última
terça-feira (13) e compreende o período de 14 a 28
de março de 2012.
DECOM - Departamento de Comunicação Social
Câmara Municipal de Vereadores do Município de
Ji-Paraná – Av. 02 de Abril, 1571, B. Urupá – CEP:
76.900149, Telefone: 3416-6500 - www.cmjp.com.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Extrato de Contrato
Contrato nº : 007/2012
Processo nº: G1. 075/2012
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: AUTO PEÇAS AUTOCAR LTDA
- EPP.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de combustíveis e lubriﬁcantes.
Empenho: n° 386/2012
Valor: R$ 16.988,00 (dezesseis mil novecentos e
oitenta e oito reais)
Dotação Orçamentária: 02.11.26.782.1015.2064.
3.3.90.30/400
Prazo: 150 (cento e cinqüenta) dias
Data: 02/03/2012
Assinam:
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
AUTO PEÇAS AUTOCAR LTDA - EPP.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Contrato nº : 008/2012
Processo nº: G1. 075/2012
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: BUSSIOLI & BUSSIOLI LTDA
- ME.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de combustíveis e lubriﬁcantes.
Empenho: n° 387/2012
Valor: R$ 13.644,00 (treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais)
Dotação Orçamentária: 02.11.26.782.1015.2064.
3.3.90.30/400
Prazo: 150 (cento e cinqüenta) dias
Data: 02/03/2012
Assinam:
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
BUSSIOLI & BUSSIOLI LTDA – ME - Contratada.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Contrato nº : 009/2012
Processo nº: G1. 075/2012
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: AMAZONAS COMÉRCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA - EPP.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de combustíveis e lubriﬁcantes.
Empenho: n° 388 e 389/2012
Valor: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais)
Valor: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis
mil reais)
Dotação Orçamentária: 02.11.26.782.1015.2064
.3.3.90.30/400
Dotação Orçamentária: 02.11.26.782.1015.2063
.3.3.90.30/394
Prazo: 150 (cento e cinqüenta) dias
Data: 02/03/2012
Assinam:
LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
AMAZONAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP.
Obs: Contrato assinado nos autos respectivo.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
AVISO DE EDITAL Nº. 003/CPL/2012
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/CPL/2012
A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através da
comissão da 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. 003/CPL/2012, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL. Sob o regime se execução indireta tendo
como objeto a contratação de empresa para efetuar
a conclusão do muro na escola Princesa Isabel, para
atender as necessidades da semec, no Município de
Seringueiras/RO, conforme Projeto Básico, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 113/2012,
com recursos FUNDEB 40%, 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 30 de
março de 2012, 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 Prefeitura do
Município de Seringueiras, a importância de R$ 20,00
(vinte), 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, 13 de março de 2012.
Alexandre Soares
Presidente

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
Extrato de Contrato
Contrato FMS nº : 004/2012
Processo nº: FMS. 81/2012
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: CLAUDIO FERREIRA MARTINS.
Objeto: Contratação para prestação de serviços de
lavagem de veículos.
Empenho: n° 181/2012
Valor: 7.530,00 (sete mil quinhentos e trinta
reais)
Dotação Orçamentária: 03.03.05.10.301.1007.20
30.3.3.90.36/444
Prazo: 10 (dez) meses
Data: 1º/03/2012
Assinam:
JOSÉ JOÃO DOMICIANO – Secretário Municipal
CLAUDIO FERREIRA MARTINS. - Contratada
Obs: Contrato assinado nos autos respectivo.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 01/2012.
O Município de Alvorada do Oeste – RO, através
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº
17 de 2012, 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 trator, carreta agrícola e grade
aradora, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura, toda a descrição encontra-se no
Edital. Processo Administrativo nº 509/12. Recursos:
Nos termos do Contrato de Repasse n. 760794/2011/
MAPA/CAIXA. Data para abertura de propostas e
inicio da sessão pública: dia 04 de abril de 2012, com
início às 09h:00, horário de Brasília – DF, local www.
bll.org.br “acesso identiﬁcado no link - licitações”.
Informações Complementares: O Edital encontrarse-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, 13 de março de 2012.
Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira

Polícia

Uma grande personalidade é a que ama o mundo inteiro.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente Termo de Homologação, Eu, ANTONIO ZOTESSO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis
RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo administrativo de nº GI-200/2012, licitado através da Modalidade
Pregão Presencial de nº 003/FMS/CPL/2012 Aprovo
e Homologo a Presente Licitação a favor da empresa
M. M. DE TOLEDO - ME. No valor de R$ 29.216,00
(Vinte e nove mil duzentos e dezesseis reais).
Publique-se o presente.
Teixeirópolis/RO, 13 de Março de 2012.
ANTONIO ZOTESSO
Prefeito Municipal
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Motoqueiro morre ao colidir
de frente com caminhonete
(Da Redação) O
fato aconteceu por
volta de 12h20 da
última terça-feira
dia (14), um motoqueiro que seguia na
rodovia BR-364 sentido Jaru a Ariquemes bateu de frente

com uma camionete
F1000 que seguia
sentido contrario. A
moto uma CB300
foi parar embaixo
da caminhonete. No
impacto, o condutor acabou sofrendo
vários ferimentos e
morreu na hora.

Segundo informação do condutor
da F1000, Elias Dias
de Oliveira, 62 anos,
ele seguia com o seu
veiculo com destino
a Santa Catarina,
quando na curva o
motoqueiro surgiu
de repente deixando

sua mão e batendo
de frente já na pista
contraria. “Foi muito rápido, sai para o
acostamento, mas
não deu para evitar”,
disse Elias.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi
acionada, mas não

pode fazer nada para
salvar a vida do rapaz. A PM também
se fez presente prestando apoio a PRF
(Polícia Rodoviária
Federal), que chegou
logo depois. Com
informações do RO
Noticia.com.br

Funcionário de fazenda morre em
emboscada no lugar do patrão
(Da Redação) Welington Pereira dos
Santos, 24 anos,
morreu com um tiro
de espingarda, na
última sexta-feira
(09). A família ﬁcou
inconformada quando soube da notícia
que ele teria sido
morto por engano,
momento que chegava ao trabalho,
juntamente com o
seu patrão. Segundo
a polícia, quatro homens armados esperavam na porteira da
fazenda. João Roque
Borba, o fazendeiro que chegava de
caminhonete era o
alvo, porém Weling-

ton, empregado de
João, também estava
no veículo.
Surpreendido, o
motorista teve que
engatar a marcha
ré e percorrer aproximadamente cem
metros subindo uma
ladeira, na tentativa
de escapar da emboscada, enquanto
vários tiros eram
disparados. Conforme ainda a polícia, os suspeitos
de terem praticado
o crime já tentaram
matar o fazendeiro por outras duas
vezes, na última,
efetuaram quatro
disparos de arma de

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO,
através de seu PREGOEIRO, designada pela portaria nº 728/
CPL/2011, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de
junho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra autorizado
através do processo nº 185/SEMSAU /2012, a realização
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº
048/2012, tendo a ﬁnalidade: Despesas com Contratação
de empresa para Prestar Serviços de Mão de Obras no
Conserto e Manutenção dos Equipamentos Odontológicos, Equipamentos Hospitalares e Laboratórios desta
Unidade Mista de Saúde, para Atender as Necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Estimado R$ 21.600,00 (Vinte e Um Mil e Seiscentos Reais), conforme
especificações constantes no Edital, Data de Abertura:
27/03/2012 as 08h00min horas, no endereço AVENIDA
SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal de São Miguel do
Guaporé. O ato convocatório e todos os elementos integrantes
encontram-se disponível para consulta, na sala da CPL. E
sua aquisição poderá ser feita de segunda a sexta feira das
07h00min as 13h00min ou pelo e-mail: pregaosmg@hotmail.
com, mediante requerimento. Maiores informações serão
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou pelos
telefones 069-3642.2200/2201.

fogo, até que o homem se mudou de
Colniza/MT, para
a linha 172, km 17
sul, em Rolim de
Moura.
João Roque, que
estava dirigindo o
carro, se escondeu
atrás da coluna da
porta da caminhonete e sofreu ferimentos de raspão
na orelha e pescoço,
em seguida pulou do
carro e correu. Welington Pereira dos
Santos foi assassinada por engano, já
que de acordo com
populares, não possuía inimigos, era
considerado pelos

amigos como uma
pessoa tranquila.
Após o trabalho
pericial o corpo foi
liberado para a funerária da cidade
de Rolim de Moura,
posteriormente levado para Alta Floresta, onde reside sua
família. Estiveram
presentes no local
do crime guarnições
da polícia militar de
Alta Floresta, Santa
Luzia do Oeste e
de Rolim de Moura. O Departamento
de Crimes Contra
a Vida iniciou as
investigações, mais
até o momento ninguém foi preso.

O Município de São Miguel do Guaporé, Ro, através do
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 728/2011,
torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 018/2012, tipo Menor Preço por Item, nos
termos da Lei nº10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05,
Decreto Municipal nº 2613/PMSG/2009 e, aplicando-se
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar
nº 123/2006, Objeto: Aquisição de 01 (Um) Veiculo 0 Km
Tipo Ambulância, Equipada para Atendimento no Serviços
de Remoção no Transporte de Pacientes, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Processo
Administrativo nº 162/2012– Data para cadastro e entrega
de proposta 20/03/2012 das 08:00 hs até às 11:25h do dia
27/03/2012. Abertura de propostas 27/03/2012 das 11:30
até às 11:55 e inicio da sessão pública: dia 27/03/2012, com
início às 12:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.
org.br “acesso identiﬁcado no link - licitações”. Informações
Complementares: Valor Estimado R$ - 110.000,00 (Cento
e Dez Mil Reais), O adiamento se deu devido o prazo de
entrega ser muito curto e para que haja maior economicidade
e ampla participação de licitantes. O Edital encontrar-se-á a
disposição dos interessados no site supracitado e ou na Sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de São Miguel do
Guaporé, RO, Av. São Paulo nº 1490, centro, de Segunda à
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das
07:00 às 13:00 horas, para maiores informações através do
telefone (69) 3642-2200/2352

São Miguel do Guaporé, 13 de Março de 2012.

São Miguel do Guaporé,RO,14 de Março de 2012

João Batista da Silva
Pregoeiro Oﬁcial

João Batista da Silva
Pregoeiro Oﬁcial
Portaria. Nº728/2011

