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GERAL

Ouro e prata do mundo não valem os nossos ﬁlhos.

Ji-Paraná, sábado e domingo, 15 e 16 de setembro de 2012 - Correio Popular

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 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. 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.
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 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.
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
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,
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.
Cód_FZ_008_10_
SER_RO - Vende-se fazenda em Seringueiras,
com 1090 alq. formados
e cercado com arame liso,
5 ﬁos, 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.
C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 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,
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 ﬁos. várias divisões, todas com água e
cocho para sal. Topograﬁa
plana, terra mista Casa
Sede em alvenaria, 12
casas para funcionários.
Energia da CERON. Três
retiros, todos com curral e
casa. Almoxarifado, barracão p/ oﬁcina, 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.
Interessados entrar em
contato com o Vicente
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-99744030 ou no Fixo:69-34122142.
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,

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DO CONTRATO
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé
–RO, Através do Prefeito Municipal Ângelo Fenali,
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012. PROCESSO
Nº 097/2012. OBJETO: Para Contratação de Veículos
Ônibus e Vans que sejam apropriados para o Transporte Escalar da Zona Rural e Urbana, Considerando
a decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia através da Tutela Antecipatória Inibitória
nº 5/2012/GWCSC que determinou a suspensão do
Processo Licitatório em comento, Conforme parecer
jurídico nº 020/2012 a Administração Pública Municipal entende que para que não ocorra transtorno
no transporte dos alunos da rede pública, seja ANULADO o processo supra e realizado um Contrato
Emergencial até a realização futura de novo certame
licitatório que atenda todos os dispositivos elencado
pela Corte de Contas, Considerando o Poder de Auto
Tutela da Administração Pública bem como Poder
discricionário do executivo, no meu sentir existe a
necessidades plenamente justiﬁcável na ANULAÇÃO de todo o certame licitatório, haja vista que as
discrepâncias se apresentam de difícil solução e o
município necessita oferecer o transporte escolar aos
alunos da rede publica municipal e estadual haja vista
a existência de Convênio celebrado com o Governo
do Estado Rondônia com esse objetivo, alem do
Cumprimento do ano Letivo.
São Miguel do Guaporé, 14 de Setembro de 2012.

Contrato: 059,61,63/2012
Processo Nº: 575/2012
PREGÃO ELETRONICO Nº. 052 E 072/2011FNDE.
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado
e Computador Interativo e Solução de Lousa Digital
para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de
Seringueiras.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERINGUEIRAS
CONTRATADAS: RIQUENA NETO& CIA
LTDA, CNPJ Nº. 08.382.929/0010-25, Valor R$
25.200,00 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos reais),
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A, CNPJ
07.130.025/0001-59 Valor R$ 10.950,00 (Dez Mil
Novecentos e Cinqüenta Reais) e CINTIA TISUE
ITAMI – ME, CNPJ 01.360.548/0001-05 Valor R$
17.917,60 (Dezessete Mil Novecentos e Dezessete
Reais e Sessenta Centavos).
Assinatura: 05 de julho de 2012.
Vigência do Contrato: 31/12/2012
RECURSOS: Convenio da União – Educação
Assinam: Celso Luiz Garda e Alcides Gomes
Correa Filho, Rogério Fleury da Silveira Alves, Cintia
Tisue Itami – ME
Seringueiras - RO, 09 de Agosto de 2012.
Celso Luiz Garda
Prefeito Municipal
CPF 554.545.859-04

Ângelo Fenali
Prefeito Municipal

ALUGUEL
Aluga-se uma ótima residência, em
alvenaria, toda murada, com interfone,
3 quartos, sendo uma suíte, wc social,
sala grande, cozinha, na Avenida Aracaju, 1864-fundos. Interessados tratar
pelos fones 8409-17135 e 9984-2528.
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“Não perca tempo, valorize
seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

casa sede simples em
madeira, medindo 8X10,
e coberta com Eternit..
Aceita proposta, inclusive
de pagamento. Interessados entrar em contato pelo
9954-1016.

Interessados entrar em
contato com o Vicente
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-99744030 ou no Fixo:693412-2142.
SÍTIO

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se
fazenda em Costa Marques, com 1.270 alq.,
com 500 alq. formados
em pastagem, 8 divisões
todas com 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
alvenaria coberta com
telha de barro e casa
para peão coberta com
Eternit. Aceita proposta,

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 5 Dias
Autos: 0025429-53.2009.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Alcino Fermino Moreira
Advogado: Lurival Antônio Ercolin OAB/RO 064-B
Executado(a): Isama Freitas de Bastos e outros
Valor da Ação: R$ 10.030,01 (25/05/2012)
INTIMAÇÃO DE: CESAR EDUARDO GOEBEL
VALLE, inscrito no CPF 042.265.519-82, ISAMA
FREITAS DE BASTOS, inscrita no CPF 735.926.09220, atualmente em lugar incerto e não sabido.
A Doutora SANDRA MARTINS LOPES, MMª.
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na forma da Lei, etc. …
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos executados
CESAR EDUARDO GOEBEL VALLE e ISAMA
FREITAS DE BASTOS, da penhora efetuada através do meio on line (convênio BACEN-JUD), de
dinheiro na quantia de R$ 2.372,96 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos),
transferida para conta vinculada a este juízo, Banco
da Caixa Econômica Federal S/A, agência 3259, ID
072012000004742315.
ATO JUDICIAL: Vistos. Trata-se de execução de
título extrajudicial. Citação regular das executadas
Isama e Maria Lúcia, à ﬂ. 25, verso, penhora à ﬂ. 27;
sem apresentação de embargos. Citação do executado Cesar Eduardo, por edital, sem apresentação de
embargos. Considerando que a depositária do bem
penhorado à ﬂ.27, mudou-se, não havendo informação
de seu atual endereço,conforme certidão do Oﬁcial
de Justiça à ﬂ. 79, verso, não estando mais garantida
a execução, determinada a substituição da penhora
por meio eletrônico (BACENJUD), foi constatada a
efetivação da substituição da penhora cumprida parcialmente em face da executada Maria Lúcia Freitas
de Bastos, no valor de R$2.372,96, ordenado neste
ato a transferência para conta vinculada ao processo e
ordenado o desbloqueio de quantia irrisória (R$ 15,69,
e R$ 2,72), conforme documentos anexos. Intime-se
a executada, Maria Lúcia Freitas de Bastos, da substituição da penhora em dinheiro, via ECT. Realizada
a intimação, expeça-se edital para intimação dos
demais executados. Transcorrido o prazo in albis para
eventual inconformismo, libere-se o valor penhorado
e favor da parte credora. SIRVA-SE DE CARTA DE
INTIMAÇÃO.
Ji-Paraná, 31 de agosto de 2012
SANDRA MARTINS LOPES
Juíza de Direito
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Hugo Auller,
Av. Ji-Paraná, n. 615, Bairro Urupá, CEP: 76.900261 – Fone: (69) 3421-1337 – E-mail: jip1civel@
tjro.jus.br
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
DOS EXCEPCIONAIS – COSTA MARQUES
LICENÇA PRÉVIA
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS DOS EXCEPCIONAIS – COSTA MARQUES,
localizada à Avenida Prof. Ana Coelho Rodrigues,
1912, torna público que REQUEREU junto a SEDAM
– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental
a LICENÇA PRÉVIA referente à obra de Reforma e
Ampliação do predio da APAE localizada à Avenida
Prof. Ana Coelho Rodrigues, 1912no município de
Costa Marques.
Costa Marques/RO, 16 de abril de 2012.
Clemilda Maria Gomes de Moraes
Presidenta da APAE

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se sitio localizado 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

Machadinho 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 variedade de
arvores frutíferas. Valor
R$ 100.000,00. Mas, aceita proposta, inclusive de
pagamento. Interessados
entrar em contato com
o Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com
ou 69-9974-4030 ou no
Fixo:69-3412-2142.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 08/CPL/2012
PROCESSO N° 576/2012
A Prefeitura Municipal de Seringueiras, através da
sua Comissão Permanente de Licitações - 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. 08/
CPL/2012, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Sob
o regime se execução indireta tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada para construção da creche pré escola proinfância, para atender as
necessidades da semec, no Município de Seringueiras/
RO, conforme Caderno de Encargo, autorizado pelo
Processo Administrativo Nº. 576/2012, com recursos:
CONVENIOS DA UNIAO - EDUCAÇÃO. 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 04 de outubro 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$ 100,00 (Cem 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) 3623-2142.
Seringueiras - RO, 12 de setembro de 2012.
Alexandre Soares
Presidente da CPL
Seringueiras - RO

Estado de Rondônia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU
............................
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/
PMJ/2012.
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da
Comissão Permanente de Licitação, nomeada
pela Portaria nº. 017/GP/2012 torna público
para conhecimento 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 02 DE OUTUBRO
DE 2012, ÀS 08h: 30 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 Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Jaru – RO. (Execução de Capa em
TSD), conforme Projeto Básico. Autorização:
Processo nº. 2717/SEMURB/2012. No valor
global de R$ 319.565,78. O Edital encontra-se
a disposição na sala da CPL, onde poderá ser
adquirido por meio eletrônico sem nenhum
custo. Informações no endereço supracitado,
pelo telefone (69) 3521-6993 fax 3521-6445,
e-mail cpl_pmj2011@hotmail.com.
Em, 13 de setembro de 2012.
ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL
............................

