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CLASSIFICADOS

A vida não foi feita para o homem perder.

Ji-Paraná, terça-feira, 2 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.
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 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.
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
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 69-99744030 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.
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,
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 69-9974-4030 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. Interessados entrar
em contato pelo 9954-1016.
Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em
São Miguel do Guaporé, lh
58, km 63 Setor Primavera.
352 alq. 210 formados e
cercados e 142 ainda são
de mata, reserva legal. pastagens em 8 repartições
todas com água, curral redondo com 32 metros de
diâmetro, 2 mangueiras
anexas de 40x50, Casa Sede
em alvenaria coberta com
telha de barro, na cerâmica,
forrada com forro PVC,
3 quartos, sala, cozinha e
um grande banheiro social,
e área no formato de “L”.
casa de madeira, coberta

com telhas de barro, quintal
cercado. água de poço. Valor. Mas aceita proposta.
Interessados falar diretamente com o proprietário,
Sr. José Vieira, popular Dr.
Vieira – Tel. 31-3486-1380,
ou com o Corretor de Imóveis: Vicente Corretor, nos
Tel. – 69-3412-2142 ou
TIM: 041-69-8114-4243.
Podendo ainda ser o contato
através da Dina, no Tel. 698457-8877.
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, Interessados
entrar em contato com o
Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.com ou 699974-4030 ou no Fixo:693412-2142.
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.
Cód_ST_044_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 Ma-

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé
RO, no uso de suas atribuições legais e mediante o
PARECER JURIDICO, resolve HOMOLOGAR E
ADJUDICAR nos termos do Art. 43 Incisos VI da Lei
Federal 8.666/93 e Art. 4 Incisos XXI da Lei Federal
10.520/02, a licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO 005/2012, referente o Processo Nº. 763/2012/
SEMED, tendo como objeto DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA
EM CONSTRUÇÃO CIVIL,PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME
TERMO DE COMPROMISSO PAC203082/2012/
FNDE/MEC em favor da empresa: CONSTRUTORA
ACS LTDA. No valor de: 1.423.545,08 ( Um milhão,
quatrocentos e vinte três mil, quinhentos e quarenta e
cinco reais e oito centavos).
São Miguel do Guaporé-Ro, 01 de outubro de 2012.
Ângelo Fenali
Prefeito Municipal

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado de
Rondônia, no uso de suas atribuições, e considerando o
parecer favorável, HOMOLOGA o procedimento licitatório constante do Processo Administrativo nº 1420/
SEMOSP/2012, que originou a Tomada de Preços
nº 08/CPLM/2012, conforme preceitua a Lei Federal
nº 8.666/93, alterada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e
9.648/98, que tem por objeto a Revitalização da Praça
Municipal, localizada na Avenida Chianca, Município
de Costa Marques, tudo conforme plano de trabalho e
demais anexos do Convênio nº 030/2012/ASJUR/DEOSP-RO, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos, e ADJUDICA o referido objeto à
empresa: PRE – MOLDADOS POLITA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA - ME, no valor de R$ 198.500,00
(Cento e noventa e oito mil e quinhentos reais).
Publique-se.
Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a
emissão de Nota de Empenho e posteriores elaboração do contrato nos termos da minuta constante
neste processo.
Costa Marques-RO, 24 de agosto de 2012.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois
Prefeita Municipal

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 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.
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 formado
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 proposta. Interessados entrar em contato
com o Vicente no: vicentecorretor37@hotmail.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 Alvorada D’Oeste. 3 quartos,
2 suítes, 3 salas, cozinha,
edícula, área de lazer e lavanderia. Os três banheiros
todos na cerâmica. Casa
com piso de cerâmica e forrada 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.

PEDIDO DE LICENÇA DE
IMPLANTAÇÃO DE AQUICULTURA
Eu, Luiz da Silva Ramos, inscrito no CPF:
080.243.592-00, venho por meio deste requerer junto
a NUCOF/SEDAM, o pedido de Licença Previa,
Licença de Instalação e Licença de Operação, para
a atividade de piscicultura localizado no Município
de TEIXEIROPOLIS, na linha 31 KM-20 LT-30d
GL-08c Zona rural.
PEDIDO DE LICENÇA DE
IMPLANTAÇÃO DE AQUICULTURA
Eu, Selma Coelho Bastos, inscrito no CPF701.207.816-20 e RG-MG-4.912.855 SSP/MG, venho
por meio deste requerer junto a NUCOF/SEDAM, o
pedido de Licença Previa, Licença de Instalação e
Licença de Operação, para a atividade de piscicultura
localizado no Município de TEIXEIROPOLIS, na
linha 22 KM-24 LT-27 GL-04D Zona rural.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE ÁREA PARA PISCICULTURA
O senhor EDSON MARCOS ANCILIERO, inscrito
no CPF sob o nº 386.288.302-78, torna público que
requereu junto a COLMAM – Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental na SEDAM
(Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental),
o pedido de renovação de sua LO (Licença de Operação) e a ampliação da área de sua lâmina d´água já
existente, dos atuais 1,79 hectares para 2.451 hectares,
para a atividade de piscicultura, cria e recria de peixes, em sua propriedade localizada nos Lotes 132C
e 130D, Setor 05, Gleba Pyrineos, no Município de
Ji-Paraná (RO).

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
A prefeita do Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, e
considerando o parecer favorável, HOMOLOGA o
procedimento licitatório constante do Processo Administrativo nº 1419/SEMOSP/2012, que originou
a Tomada de Preços nº 09/CPLM/2012, conforme
preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas
Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/98, que tem por
objeto a Iluminação Pública Decorativa (Praça
Pública), localizada na Av. Chianca entre Av. Antônio
Psuriadakis e Av. Guaporé, zona urbana no Município
de Costa Marques, tudo conforme plano de trabalho
e demais anexos do Convênio nº 029/2012/ASJUR/
DEOSP-RO, solicitado pela Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos, e ADJUDICA o referido
objeto à empresa: PRE – MOLDADOS POLITA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, no valor
de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).
Publique-se.
Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a
emissão de Nota de Empenho e posteriores elaboração do contrato nos termos da minuta constante
neste processo.
Costa Marques-RO, 24 de agosto de 2012.
_____________________
Jacqueline Ferreira Gois
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
O sr. SÍLVIO SOARES BRAGA, brasileiro, produtor
rural, portador do RG nº 329833/SSP-RO, CPF nº
325.563.142-49, com endereço na Linha 82, Lote 67,
Zona Rural, Município de Ji-Paraná - RO, comunica
que foi extraviado, em lugar incerto, a nota ﬁscal de
produtor rural, sendo a de número 0000063, em seu
nome, conforme BOP nº 1295N-2012.
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa DELC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (Bosque Auto Posto), devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o número
14.666.335/0001-58, com endereço localizado à
Av. Capitão Silvio Gonçalves de Farias, 697, Bairro
Bela Floresta, Município de Ouro Preto do Oeste
(RO), torna público que requereu junto à SEDAM-RO (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental) na
Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento
Ambiental - COLMAM, a Licença Prévia (LP) para a
atividade de Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores.
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa DELC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (Bosque Auto Posto), devidamente
inscrita no CNPJ do MF sob o número 14.666.335/000158, tendo seu empreendimento AUTO POSTO MARQUES, com endereço localizado à Av. Capitão Silvio
Gonçalves de Farias, 697, Bairro Bela Floresta, Município de Ouro Preto do Oeste (RO), torna público que
requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento
e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de
Instalação (LI) para a atividade de Comércio varejista
de combustíveis para veículos automotores.
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa DELC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (Bosque Auto Posto), devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o número
14.666.335/0001-58, tendo seu empreendimento
AUTO POSTO MARQUES, com endereço localizado
à Av. Capitão Silvio Gonçalves de Farias, 697, Bairro
Bela Floresta, Município de Ouro Preto do Oeste (RO),
torna público que requereu junto à SEDAM (Secretaria
de Desenvolvimento Ambiental) na Coordenadoria de
Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de Operação (LO) para a atividade
de Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores.
SEDEP
acompanhamento de processos
DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO Nº 172 –
PORTO VELHO-RO, 18 DE SETEMBRO DE 2012
DATA DA DIVULGAÇÃO: 17 DE SETEMBRO
DE 2012
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18 DE SETEMBRO
DE 2012
COMARCA DE PIMENTA BUENO
2ª VARA CÍVEL
2º Cartório Cível
PAG 446
Proc.: 0004071-49.2011.8.22.0009
Leilão:
EDITAL DE VENDA JUDICIAL
O (a) Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível torna
público que será realizada a venda do (s) bem (ns) a
seguir descrito (s), penhorado (s) à ﬂ. 09, dos Autos
abaixo caracterizados.
Processo: 0004071-49.2011.822.0009
Classe: Carta Precatória (Cível)
Parte Autora: Cooperativa de Serviços Médicos e
Hospitalares COOPMEDH
Advogado: Elaine Cristina Barbosa dos Santos
Franco OAB 1627
Parte Ré: F Terraplanagem e Veíc Ltda ME
Valor da Dívida: R$ 5.382,34 (em abril/2011)
Descrição do (s) bem (ns): 01 (uma) plantadeira
hidráulica, marca Semeato PSE-8, 08 linhas, cor
laranja, utilizada para semeadura de pastagem ou
grãos, podendo ser acoplada em vários modelos de
tratores agrícola, avaliado em R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais).
Data da 1ª venda: 06/11/2012, às 9:00horas
Data da 2ª venda: 16/11/2012, às 9:00horas
OBSERVAÇÕES: a) Não sendo possível a intimação pessoal do executado (a), ﬁca o (a) mesmo
(a) intimado (a) por este meio. b) Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial, esta
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. c) O
valor da avaliação será corrigido monetariamente
entre a data desta e o da arrematação ou eventual
adjudicação.
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lanço
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na segunda venda no mesmo dia, hora e local, a ﬁm de que
os mesmos sejam arrematados por quem maior preço
lançar, desde que a oferta não seja vil.
Pimenta Bueno-RO, 12 de setembro de 2012.
Keila Alessandra Roeder Rocha de Almeida
Juíza de Direito

