
Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio locali-
zado a mais ou menos 25 
Km de Cacoal, com 5.5 
alq. Sendo 1 de reserva, 3 
de café e 1,5 com uma casa 
e vários pontos bons para 
outros cultivos, represa e 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho do Oeste , com 
2 divisões todas cercadas 
e com água. 1 remanga 
de 30x30, curral coberto, 
casa de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no quintal 
e pomar com grande varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 

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 pas-
to, cercada com 12 fi os 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 telha de barro medin-
do 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. 3412-2142.

FAZENDAS

Cód_FZ_001_11_JIP_
RO – Vende-se fazenda 
com 9.000 alq. dos quais, 
2.560 alq. são de pasta-
gens., e mais de 6.000 alq. 
intocáveis e com madeira 
nativa. 4.000 alq. em Escri-
tura Pública e 5.000 alq. em 
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 peque-
no 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 tra-
tor Massey Ferguson 292, 
ano 2005; 1 trator Massey 
Ferguson 290, ano 1988; 
entre outros. Valor total da 
fazenda com porteira fe-
chada – . Valor somente da 
fazenda. Aceita-se propos-
ta, inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda na 
lh 106 – Lado Norte em 
Alvorada 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, 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 Val-
met. 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 
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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, dispensa 
e cozinha muito grande. 
área em formato de “L”. 
Energia trifásica, água de 
poço. Mas aceita proposta. 
Interessados tratar nos se-
guintes telefones: 69-9952-
2456 e ou 8488-0022, ou 
ainda se preferir, no tele-
fone fi xo: 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 
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 co-
berta com telha, 2 quartos 
e uma sala, piso em cerâ-
mica, e outra de madeira 
com 3 quartos, sala e as 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Energia 
monofásica e água enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.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 alvena-
ria inacabada, com energia. 
Tratar 9954-1016.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 11 _
SMG_RO – Vende-se 
fazenda com 215 alq. 110 
cercados e formados, loca-
lizada na lh 106 - km 12 – 
Lado Norte, São Miguel do 
Guaporé. 105 alq. de mata 
virgem  16 repartições de 
pastagem, todas com água, 
cerca de arame liso com 
5 fios 7 represas, 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 
fi os. várias divisões, todas 
com água e cocho para sal. 
Topografi a plana, terra mis-
ta  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: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 4 0 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda no município de 
Costa Marques com 800 
alq. 400 formados em 
pastagem, 9 divisões de 
pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em 
madeira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 

ALUGUEL

Aluga-se uma ótima residência, em 
alvenaria, toda murada, com 3 quartos, 
sendo uma suíte, wc social, sala grande, 
cozinha, na Avenida Aracaju, 864-fundos. 
Interessados tratar pelos fones 8409-17135 
e 9984-2528.

VENDE-SE 

UM MOTOR SCANIA GERADOR180 KVA

CONTATO:34215258 

COMERCIAL SÃO JOÃO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE MÉDICI

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/2012

DO OBJETO: A presente licitação tem como 
Objeto Aquisição de Peças, Combustível e Lubrifi -
cantes – Convênio nº 022/2012/FITHA. ÓRGÃO: 
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DATA 
DE ABERTURA: 29 de junho de 2012. LOCAL: 
Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura 
Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 
1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 09:00 hs. INFORMAÇÕES E/
OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidente-
medici.ro.gov.br/licitacoes.

Ivo Ferreira Machado
Pregoeiro Ofi cial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2012

O Município de Seringueiras, através de seu Prego-
eiro, 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 Pregão Presencial nº. 
36/2012, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Sob o 
regime se execução indireta tendo como Objeto: aqui-
sição de sementes de inhames, para atender a semagri 
no Município de Seringueiras/RO, conforme Projeto 
Básico, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 
357/2012, com recursos: OUTROS CONVÊNIOS DO 
ESTADO. O recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e propostas de preços, se dará na sessão 
de abertura do certame que será realizado às 09:0h, 
do dia 29 de junho 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 impor-
tância de R$ 20,00 (vinte reais), não reembolsáveis, 
através de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e 
Fiscalização, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, 
maiores informações pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 13 de junho de 2012.

 Alexandre Soares
 Pregoeiro

Seringueiras - RO

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize seu 
dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecorre-
tor37@hotmail.com ou 69-
9974-4030 ou no Fixo:69-
3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições de pasto, curral 
de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta com eternit. casa 
de madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de L, 
coberta com telha de barro 
e piso queimado, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
sanitário piso queimado. 
Água de poço, e energia 
própria.

Fixo:69-3412-2142. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o sitio, 
sendo 18 alq. de mata. 2 
casas de madeira coberta 
com telhinha de barro, 
cercada. Aceita propos-
ta. Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria coberta de telha 
de barro na Avenida José de 
Alencar, área nobre de Al-
vorada D’Oeste. 3 quartos, 
2 suítes, 3 salas, cozinha, 

edícula, área de lazer e la-
vanderia. Os três banheiros 
todos na cerâmica. Casa 
com piso de cerâmica e for-
rada com forro de madeira. 
construída em 2 terrenos 
murados de 10 X 50. rede 
de telefone, rede de esgoto, 
rede de energia 110 e 220 
Wats, rua asfaltada, água 
tratada, terreno gramado e 
com passarela para carros 
até a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

C ó d _ C S _ 0 3 8 _ 11 _
ALV_RO – Vende se casa 
de alvenaria na Avenida 
Sargento Mário Nogueira 
Vaz, 4.820, Centro, Al-
vorada D’ Oeste, 100 m2 
de área construída, toda 

na cerâmica e com forro 
misto, 2 quartos, suíte, 
sala, cozinha, dispensa, 
banheiro social, área na 
frente, varanda nos fundos 
e mais edícula com área de 
serviço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado com 
calçada na frente e com 
as instalações hidráulicas 
ligadas a rede de esgoto 
municipal. Energia elétrica 
com padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


