
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 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_

GERAL
Ji-Paraná, sábado e domingo, 24 e 25 de novembro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.
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RO – Vende-se fazenda na 
lh 106 – Lado Norte em Al-
vorada 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 Defi nitivo. 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 
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 construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas acei-
ta proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 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 

NEGÓCIO DE OCASIÃO

VENDE-SE
Uma carregadeira Case W-7-E, motor Mercedes – Orbitrol, 
em perfeito estado. Valor R$ 45.000,00. Informações nos 
telefones (69) 3421-2183 -9921-2151.

VENDE-SE
Uma Caçamba M.B 1519 -10/12m³ cambio e motor 
revisados em bom  estado de conservação. Informações 
nos telefones (69) 3421-2183 -9921-2151.

SINSERPREM
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Presidente Médici
CNPJ nº 11.314.436/0001-71

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL 
DE ELEIÇÃO 2013/2015

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE 
MÉDICI – SINSERPREM, no uso de suas atribui-
ções resolve:

NOMEAR os sindicalizados Fabieri Ladislau Reis, 
Junio Neves da Silva, Solange Maria Massucato dos 
Santos e Jean Carlos Leonardeli Monteiro, para com-
porem a Comissão Eleitoral com vistas a realização 
das eleições para o triênio 2013/2015;

CONVOCAR todos os servidores públicos munici-
pais fi liados e em dia com suas obrigações a compa-
recerem a ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO 
2013/2015 que será realizada no dia 8 de dezembro 
de 2012, com início as 08:00 horas e término as 12:00 
horas, na sede do CENTRO CULTURAL IVONE 
MELO, localizado na Av. Tiradentes, neste município 
de Presidente Médici.

Publique-se

Presidente Médici (RO), 20 de Novembro de 2012.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente do SINSERPREM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012

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. 
48/2012, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Sob o 
regime se execução indireta tendo como Objeto: aqui-
sição de cultivador motorizado, para atender a semagri, 
no Município de Seringueiras/RO, conforme Termo De 
Referência, autorizado pelo Processo Administrativo 
Nº. 584/2012, com recursos: OUTROS CONVENIOS 
DA UNIAO. O recebimento dos envelopes contendo a 
documentação e propostas de preços se dará na sessão 
de abertura do certame que será realizado às 08:00h, 
do dia 07 de dezembro 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 reais), não reembolsáveis, através 
de DAM, emitido pelo Setor de Tributos e Fiscaliza-
ção, em dias úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores 
informações pelo fone (69) 3623-2142.

 Seringueiras - RO, 22 de novembro de 2012.
 

Alexandre Soares
 Pregoeiro

Seringueiras - RO

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A srª. APARECIDA IDALINA ALVES EVARIS-

TO, inscrito no CPF do MF sob o nº 115.491.732-00, 
torna público que requereu junto ao Departamento de 
Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM (Secre-
taria de Desenvolvimento Ambiental), a LP (Licença 
Prévia) para exploração da atividade de piscicultura 
em sua propriedade localizada na Linha Universo 2, 
Lote 12, Gleba Nazaré, Setor 2, no Município de Ji-
-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A srª. APARECIDA IDALINA ALVES EVARIS-

TO, inscrito no CPF do MF sob o nº 115.491.732-00, 
torna público que requereu junto ao Departamento 
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM 
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LI 
(Licença de Instalação) para exploração da atividade 
de piscicultura em sua propriedade localizada na 
Linha Universo 2, Lote 12, Gleba Nazaré, Setor 2, 
no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A srª. APARECIDA IDALINA ALVES EVARIS-

TO, inscrito no CPF do MF sob o nº 115.491.732-00, 
torna público que requereu junto ao Departamento 
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM 
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a LO 
(Licença de Operação) para exploração da atividade 
de piscicultura em sua propriedade localizada na 
Linha Universo 2, Lote 12, Gleba Nazaré, Setor 2, 
no Município de Ji-Paraná - RO.

PEDIDO DE OUTORGA
A srª. APARECIDA IDALINA ALVES EVARIS-

TO, inscrito no CPF do MF sob o nº 115.491.732-00, 
torna público que requereu junto ao Departamento 
de Controle de Fiscalização (DECOF) da SEDAM 
(Secretaria de Desenvolvimento Ambiental), a Ou-
torga de Uso de água para exploração da atividade de 
piscicultura em sua propriedade localizada na Linha 
Universo 2, Lote 12, Gleba Nazaré, Setor 2, no 
Município de Ji-Paraná - RO.

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 067/2012
Processo Nº: 436/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: COMERCIO DE COMBUSTI-

VEL TEIXEIRA LTDA-ME
CNPJ Nº. 04.581.606/0001-19
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012
Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimen-

to de Combustíveis.
Assinatura: 29 de agosto de 2012.
  VALOR GLOBAL: R$ 51.235,00 (cinqüenta e um 

Mil e duzentos e trinta e cinco Reais)
Empenho: 183,184,185,186,856,374,375,376,857,

858,859,860,861862/2012.
Assinam:
Celso Luiz Garda
 COMERCIO DE COMBUSTIVEL TEIXEIRA 

LTDA-ME

Seringueiras - RO, 29 de agosto de 2012.

Celso Luiz Garda
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

ASSOCIAÇÃO  LOCAL DOS 
PEQUENOS AGRICULTORS-ALPA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROC.: 001/2012

ASSUNTO: Aquisição de Material 
Permanente, Pregão Eletrônico.

INTERESSADO: ALPA

IRANILDO SOARES SOUZA, na qualidade 
de Presidente da Associação Local dos Pequenos 
Agricultores-Alpa, homologa o procedimento 
licitatório efetivado na modalidade pregão 
eletrônico n°010/2012, realizado pelo prego-
eiro da Prefeitura Municipal e considerando o 
parecer Jurídico as fl s 109 a111 e as decisões da 
Comissão de licitação, as folhas n°.105 a 107.

Adjudica o objeto em favor da empresa abaixo 
indicada e respectivo valor:

VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES 
LTDA, CNPJ: 01.824.931/0001-77, no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Mirante da Serra – 19 de novembro de 2012.

IRANILDO SOARES SOUZA
Presidente da Alpa.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

Contrato: 037/2012
Processo Nº: 297/2012 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: OLIVEIRA & PENHA LTDA-

-ME.
CNPJ Nº. 14.691.468/0001-84
Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos 

Agrícola.
PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência 

constante da Cláusula Sexta do Contrato Original  
para  31/12/2012.  

Assinam:
Celso Luiz Garda
Oliveira & Penha Ltda-Me.

Seringueiras - RO, 20 de junho  de 2012.

Celso Luiz Garda

Prefeito Municipal
CPF 554.545.859-04

O Prefeito Municipal Celso Luiz Garda torna pú-
blica a HOMOLOGAÇÃO para o seguinte processo.

PROCESSO Nº436/2012
Pregão Presencial nº. 045/CPL/2012.
OBJETO: Contratação de empresa para forneci-

mento de Combustível.
EMPRESA VENCEDORA: COMERCIO DE 

COMBUSTIVEL TEIXEIRA LTDA - ME
  VALOR GLOBAL: R$ 51.235,00  (cinqüenta e 

um Mil e          duzentos e trinta e cinco Reais)       Em
p.183,184,185,186,856,374,375,376,857,858,859,86
0,86   1862/2012

Seringueiras, 08 de agosto de 2012.

CELSO LUIZ GARDA
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato das Empresas de Trans-
portes Coletivos de Ji-Paraná – SET-JI, no uso de suas 
atribuições, convoca todos os fi liados, em dia com o 
estatuto, para a Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada às 19:30 horas do dia 27 de novembro de 
2012, no endereço à Rua Jamil Vilas Boas, 162, Sala 2, 
Bairro Duque de Caxias, na cidade de Ji-Paraná, Estado 
de Rondônia, em conformidade com o estatuto, para 
deliberar sobre: 1) alterações no estatuto, 2) eleição 
e posse da nova diretoria,. 

Jí-Paraná-Ro, 23 de Novembro de 2012

Walter Fernandes de Freitas
Presidente

PEDIDO DE LICENÇA DE PISCICULTURA
 O Sr. EUCLIDES MARTINS NETO  CPF: 

716.889.437-49, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO AMBIENTAL- SEDAM, A LICENÇA 
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO DE 
PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCA-
LIZADA NA  LINHA LH T2 GLEBA 04 LOTE 18, 
ZONA RURAL DE URUPÁ. 

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, lo-
calizada na lh 106 - km 12 
– Lado Norte, São Miguel 
do Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 reparti-
ções de pastagem, todas 
com água, cerca de arame 
liso com 5 fi os 7 represas, 
curral de 30X30, tulha de 
7X7, 9.000 pés de café. 
Casa de madeira coberta 
com eternit, piso queima-
do, medindo 8X8, 3 quar-
tos, 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: vicente-
corretor37@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 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 
Fixo:69-3412-2142. 


