
C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante Tamandaré, 5.641 
– Zona Rural – Alvorada d’ 
Oeste. A propriedade tem 1 
alq. e uma quarta, toda em 
pasto, cercada com 12 fi os 
de arame liso e com 3 di-
visões de pasto, todas com 
água “ótima para criação de 
carneiros ou cabritos”. Tu-
lha 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.

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 ma-
deira nativa. 4.000 alq. 
em Escritura Pública e 
5.000 alq. em processo 
de usucapião com a Pos-
se 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 ca-
sas 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 fazen-
da. 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 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 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quinta-feira, 15 de novembro de 2012 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ

CHÁCARA Marca Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO  – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem 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 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 constru-
ção. 4 quartos, 3 banheiros, 
3 salas, dispensa e cozinha 
muito grande. área em for-
mato de “L”. Energia tri-
fásica, 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 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. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda 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 inaca-
bada, 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, 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Sra. Maria das Graças Fraga, CPF: 283.709.022-
00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL – SEDAM, A RENOVAÇÃO DE SUA 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA ATIVIDADE 
DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE 
LOCALIZADA À LINHA DO KM 12/A LOTE 23 
GLEBA PYRINEOS, JI-PARANÁ  – RO.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Sra. Maria das Graças Fraga, CPF: 283.709.022-
00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL – SEDAM, A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE PISCICUL-
TURA, DE SUA PROPRIEDADE  LOCALIZADA À 
LINHA DO KM 12/A LOTE 23 GLEBA PYRINEOS, 
JI-PARANÁ  – RO

PEDIDO DE LICENÇA DE OUTORGA
A Sra. Maria das Graças Fraga, CPF: 283.709.022-

00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL – SEDAM, A OUTORGA DE USO 
DA AGUÁ, DE SUA PROPRIEDADE LOCALI-
ZADA À LINHA DO KM 12/A LOTE 23 GLEBA 
PYRINEOS, JI-PARANÁ  – RO

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
A senhora FLÁVIA DE SÁ ARAÚJO, inscrita 

no CPF sob o nº 010.636.052-37, estabelecida no 
endereço à Rua Café Filho, 1077, Bairro São Pedro, 
no Município de Ji-Paraná, comunica para todos os 
efeitos legais que ocorreu o extravio de um bloco de 
notas fi scais de prestação de serviços do escritório de 
Assessoria de Fazenda (Arantes e Beck Ltda), com 
numeração de 151 a 200, de acordo com a ocorrência 
policial numero 1476N2012.

ABANDONO DE EMPREGO

A VALDIRENE APARECIDA DE ANDRADE 
FERREIRA MORAES, inscrita no CPF sob o nº 
589.514.402-06, com endereço a Rua Castanheira, 
1568 – Bairro Nova Brasília, no Município de Ji-
-Paraná (RO), solicita o comparecimento da funcio-
nária Sr.ª MARIA DE FÁTIMA DE MATOS, PIS nº 
1.306.901.740-0, para que apresente motivo que im-
pede seu comparecimento ao trabalho. Caso contrário, 
fi ca considerada sua atitude como ato de renúncia ao 
cargo, fi cando V. Sª. demitido por abandono de empre-
go, na forma do dispositivo citado na CLT, nos termos 
do artigo 482, alínea I, restando consignado o prazo 
de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta para que 
reinicie suas atividades ou justifi que, no mesmo prazo.

PEDIDO DE (LP) LICENÇA
 PRÉVIA DE AQUICULTURA

Eu JOSÉ DE OLIVEIRA PENA, inscrito no CPF/
MF: 767.847.972-72 e RG: 810.204 SSP/RO, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto a 
NUCOF/SEDAM no dia 25 de OUTUBRO de 2012, 
a LICENÇA PRÉVIA em atividade de piscicultura, 
localizado  na LH C-20; LOTE 35; GLEBA 16;  P. 
A. DIRIGIDO BURAREIRO, no Município de Ca-
caulândia– RO.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA 
INSTALAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu JOSÉ DE OLIVEIRA PENA, inscrito no CPF: 
CPF/MF: 767.847.972-72 e RG: 810.204 SSP/RO, 
vem por meio desta tornar público que REQUEREU 
junto a NUCOF/SEDAM no dia 25 de OUTUBRO de 
2012, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO em atividade 
de piscicultura, localizado  na LH C-20; LOTE 35; 
GLEBA 16;  P. A. DIRIGIDO BURAREIRO, no 
Município de Cacaulândia– RO.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA 
OPERAÇÃO DE AQUICULTURA

Eu JOSÉ DE OLIVEIRA PENA, inscrito no CPF/
MF: 767.847.972-72 e RG: 810.204 SSP/RO, vem por 
meio desta tornar público que REQUEREU junto a 
NUCOF/SEDAM no dia 25 de OUTUBRO de 2012, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO em atividade de pisci-
cultura, localizado  na LH C-20; LOTE 35; GLEBA 
16;  P. A. DIRIGIDO BURAREIRO, no Município de 
Cacaulândia– RO.

PEDIDO DE AMPLIAÇÃO 
DE ÁREA PARA PISCICULTURA

O senhor RAIMUNDO ALVES DA SILVA, inscrito 
no CPF sob o nº 410.453.868-04, torna público que 
requereu junto a COLMAM – Coordenadoria de Li-
cenciamento e Monitoramento Ambiental na SEDAM 
(Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental), 
o pedido de ampliação da área de sua lâmina d´água 
já existente, dos atuais 2,05ha para 3,6223ha, para a 
atividade de piscicultura, cria e recria de peixes, em 
sua propriedade localizada na Linha 12, Lote 219, 
Gleba 01, PA - Itapirema, zona rural, no Município 
de Ji-Paraná (RO).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 053/CPL/PMJP/12

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/12.

A CAMARA MUNIIPAL DE JI-PARANÁ, por 
intermédio da Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Ji-Paraná, cedida temporariamente através do Decreto 
n. 17786/GAB/PMJP/12 de 24 de Setembro de 2012, 
torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal 
10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Municipal nº 
1401 de 14 de Julho de 2005, da Lei Federal 8.666 
de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e da 
Lei Complementar n.º 123/06, licitação, na modali-
dade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo 
Menor Global, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO 
DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, no valor 
estimado de R$ 156.481,20 (cento e cinqüenta e 
seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte 
centavos), tudo conforme disposto no Edital, cuja data 
para recebimento, abertura dos envelopes de propostas 
e sessão de disputa por lances, será realizada no dia 
30 de Novembro de 2012, às 10:30 horas, (Horário 
de Brasília), no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.
comprasnet.gov.br, local este, onde poderá ser lida 
e retirada cópia completa do edital.

Ji-Paraná, 13 de Novembro de 2012.

NOEMI BRIZOLA 
Pregoeira

Decreto nº 17786/GAB/PMJP/12
Licença de Instalação do Aterro Sanitário de Resí-

duos Sólidos do município de Ouro Preto do Oeste. 
A empresa Rondônia Gestão Ambiental S/A, CNPJ 
nº 12.710.479/0001-39, com endereço è Rua Osca-
rina Marques, nº 594, Bairro Urupá, Ji-Paraná-RO, 
comunica que requereu junto a DECOF/SEDAM - 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
Licença de Instalação referente a implantação de 
Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos de Ouro Preto 
do Oeste-RO, Localizado no Lote 15, Gleba 19, Zona 
Rural, no município de Ouro Preto do Oeste-RO.

Porto Velho-RO, 25 de Julho de 2012

Edson Luiz Depieri
Diretor

 
FAÇA PARTE 
DESTE TIME

Os interessados deverão
enviar seu currículo
para o e-mail

hamilton@fujioka.com.br

Estamos recebendo
currículos de pessoas

portadoras de 
necessidades especiais.

NECESSÁRIO:

OFERECEMOS:

CONSULTOR(A) DE VENDAS

• Remuneração (fi xa e variável) compatível
com o mercado de trabalho;
• Oportunidade de crescimento profi ssional;
• Planos de saúde e odontológico;
• Vale-refeição;
• Ajuda de custo para as viagens.

• Ensino médio completo (curso superior 
completo nas áreas de Administração ou 
Negócios será diferencial);
• Experiência na área de vendas;
• Disponibilidade para viagens;
• Carteira de habilitação categoria B.

PEDIDO DE CERTIDÃO DE
 REGULARIDADE AMBIENTAL

 A CONSTRUTORA SERRA DOURADA 
CNPJ:05.993.423/0001-73, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM, O PEDIDO 
DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULA-
RIDADE AMBIENTAL PARA O ESCRITÓRIO/
SEDE LOCALIZADO NA  AVENIDA MARINGÁ 
474 NOVA BRASILIA, JI-PARANÁ, RONDONIA. 

Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: São Miguel do Guaporé
ÓRGÃO EMITENTE: Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 20 dias

DE: W J INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO 
LTDA, CNPJ n. 10.545.441/0001-22, atualmente em 
lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR o requerido a tomar conhe-
cimento da presente ação para, querendo, contestar 
no prazo legal. Não sendo contestada a ação, se pre-
sumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 DIAS

Processo: 000.1511-61.2012.8.22.0022
Classe: Procedimento Sumário
Requerente: Manoel Carlinho Pires da Costa
Advogado: Giovanni Dilion Schiavi Gomes
Requerido: W J Intermediação de negócios Ltda

Sede do Juízo: Fórum Anísio Garcia Martin, Av. 
São Paulo, 1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé-
-RO, 76932-00- Fax: (69) 3642-2620 – Fone: (69) 
3642-2661

São Miguel do Guaporé, 05 de outubro de 2012

(a) João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

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 cerca-
dos com arame liso de 5 
e 6 fi os. várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografi a 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, es-
critório em alvenaria, bar-
racão 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 pas-
tagem, 9 divisões de pasto, 
todos com água e 400 
alq. ainda virgem, curral 
com 8 divisões, casa sede 
simples em madeira, me-

dindo 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados 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 
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: vicentecor-
retor37@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.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se si-
tio localizado a mais ou 
menos 25 Km de Cacoal, 

com 5.5 alq. Sendo 1 de re-
serva, 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 .Interessa-
dos 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, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@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 forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascen-
tes da mata e atravessa 
o sitio, sendo 18 alq. de 
mata. 2 casas de madeira 
coberta com telhinha de 
barro, cercada. Aceita pro-
posta. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

CASAS

C ó d _ C S _ 0 3 1 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se casa 
de alvenaria coberta de 
telha de barro na Avenida 
José de Alencar, área no-
bre 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. constru-
ída em 2 terrenos murados 
de 10 X 50. rede de tele-
fone, 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 fun-
dos e mais edícula com 
área de serviço anexo. 
Terreno de 10 X 50, todo 
murado com calçada na 
frente e com as instala-
ções hidráulicas ligadas 
a rede de esgoto munici-
pal. Energia elétrica com 
padrão bifásica, rede de 
telefone, internet, água 
tratada do SAAE – Mas, 
aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato com 
o Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


