
área lateral. Energia elé-
trica com dois transfor-
madores; de 5 KVA e 10 
KVA. Água encanada, 
direto de mina e movida 
a roda d’água. Estuda-se 
proposta. 69-8488-0022 
ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO

Vende-se sitio na linha 
55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Mel-
gaço, 48 alq., sendo 30 
todo formado e cercado, 
pastagem de branquea-
rão. Várias repartições, 
algumas com água, rio 
que atravessa o sitio, 
18 alq. de mata. 2 casas 
de madeira coberta com 
telha de barro, cercada. 
Valor R$ 200.000,00 
aceita proposta com 
parte em veículo ou casa 
de menor preço. Inte-
ressados devem entrar 
em contato com Vicen-
te Corretor: (Fixo)69-
3412-2142 / (Vivo)69-
9974-4030

 
CACOAL

Vende-se uma cháca-
ra a 25 km de Cacoal, 
com 5,5 alq. Sendo um 

de reserva, 3 de café 
e 1,5 com uma casa, 
represa e um córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. Valor 
R$ 135.000,00 – Pa-
gamento em dinheiro 
a vista. Interessados 
tratar pelo cel. 041-69-
8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Cres-
po a 53 km da cidade de 
Ariquemes, com 3.800 
alq., sendo 1.800 alq. 
formados e cercados, 
com várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografi a pla-
na, terra mista, com casa 
sede e 12 casas para 
funcionários., energia 
da Ceron, 3 retiros, to-
dos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ ofi cina, garagem, es-
critório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e fer-
ramentas. Pista para 
pouso de avião de pe-
queno porte com 800 m. 
Escritura pública. Valor 
a combinar. (Fixo)69-
3412-2142 / (Vivo)69-

popular de menor valor. 
Cel. Vivo 69-9974-4030 
ou ainda no TIM 041-
69-8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em 
alvenaria na Rua Pe-
raba, nº 2076, medin-
do 7,80x13,60, toda 
na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banhei-
ros. Área de descanso e 
área de serviço, cerca-
da. Água de poço e da 
rua, energia 220. Valor 
R$ 90.000,00 a com-
binar. Interessados de-
vem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alve-
naria, medindo 60 m² 
cada, piso de cerâmica, 
na Av. 16 de Julho, nº 
1410, esquina com a 
Prefeitura. Valor R$ 
60.000,00, aceita-se 
carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda lo-
calizada na linha 106 
- km 12 – Lado Norte, 
com 215 alq, 110 bem 
cercados e formados, 
e 105 de mata virgem, 
com toda madeira a ser 
explorada, com 16 re-
partições de pastagem, 
todas com água, sendo 
2 córregos permanentes 
e 7 represas, curral de 
30X30, com bret, tronco 
e balança de 1500 Kg. 
Tulha de 7x7, coberta 
com eternit, e lavoura 
com 9.000 pés de café. 
Casa de madeira coberta 
com eternit, piso quei-
mado, medindo 8X8, 3 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria e 

ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Noguei-
ra Vaz, 4450, o imóvel 
mede 65 m2, terreno de 
10x50, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica, dispensa e 
área nos fundos, murado 
nas laterais e fundos. Va-
lor R$ 32.000,00. Aceita 
proposta, pega carro ou 
moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, co-
zinha e wc na cerâmica, 
forrada e toda na cerâ-
mica. Murada, energia 
água da rua e esgoto. 
(Vivo)69-9974-4030 / 
(TIM)041-69-8114-4243

 
Vende-se terreno na rua 

Eça de Queiroz, 10x50, 
tendo asfalto, água, ener-
gia, rede de esgoto e 
rede telefônica, murado 
nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se pro-
posta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, co-
berta com eternit e com 
3 quartos, sala, cozinha, 
wc. Documentação OK. 
Tratar com Vicente no 
Cel. 69-9234-2929. 

Vende-se casa de al-
venaria, coberta com 
eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na Av. 
Teresina, 5.296 – Bairro 
Planalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozinha, 
wc, dispensa e varanda 
nos fundos. Valor R$ 
45.000,00, aceita carro 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/CPL/2013

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, 
situada a na Av. Jorge Teixeira, 935, através do Pre-
goeiro Ofi cial Jerrison Pereira Salgado, TORNA 
PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados 
que fará realizar na forma do disposto da Lei 8.666/93, 
com alterações das Leis Federais 8.883/94 e 9.649/98, 
e a lei 10.520/02 licitação na modalidade de Pregão 
Presencial Nº. 10/CPL/2013, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, sob o regime de Execução Indireta, 
tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E 
AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE. Conforme especifi cação em projeto básico 
que integra este edital. Autorizado pelo Processo 
Administrativo nº. 196/SEMSAU/2013. 

O recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
de Preço e Documentos de Habilitação, se dará na 
Sessão de abertura do certame que será realizada 
às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2013 na 
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. A 
pasta contendo o Edital e seus anexos encontram-
-se disponível e poderá ser adquirido junto ao 
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no endereço 
acima supracitado, o edital será entregue as pessoas 
interessadas mediante requerimento, o edital será 
fornecido em dias úteis, das 07:00 ás 13:00 horas, 
maiores informações através do telefone (0xx 69 
3623-2142).

Seringueiras, 14 de Fevereiro de 2013
___________________

Jerrison Pereira Salgado
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11CPL/2013

A Prefeitura Municipal de Seringueiras RO, situada 
a na Av. Jorge Teixeira, 935, através do Pregoeiro Ofi cial 
Jerrison Pereira Salgado, TORNA PÚBLICO, para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar na forma 
do disposto da Lei 8.666/93, com alterações das Leis 
Federais 8.883/94 e 9.649/98, e a lei 10.520/02 licitação 
na modalidade de Pregão Presencial Nº. 11/CPL/2013, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime 
de Execução Indireta, tendo como objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PUBLICIDA-
DE MOVEL, FIXA E VOLANTE MOTORIZADA, 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de: Administração, e Saúde; Conforme relação em anexo 
I e especifi cação em projeto básico que integra este edital.

Autorizado pelo Processo Administrativo nº. 109/
SEMAD/2013,O recebimento dos envelopes contendo 
a Proposta de Preço e Documentos de Habilitação, se 
dará na Sessão de abertura do certame que será realizada 
às 10:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2013 na 
sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. A 
pasta contendo o Edital e seus anexos encontram-se 
disponível e poderá ser adquirido junto ao Pregoeiro 
ou sua Equipe de Apoio, no endereço acima supra- 
citado, o edital será entregue as pessoas interessadas 
mediante  requerimento, o edital será fornecido 
em dias úteis, das 07:00 ás 13:00 horas, maiores 
informações através do telefone (0xx 69 3623-2142).

Seringueiras, 14 de Fevereiro de 2013
__________________

Jerrison Pereira Salgado
Presidente da Comissão de Licitação
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EXTRATO DO CONTRATO

Contrato: 002/2013
Processo Nº: 576/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
CONTRATADA: Construtora Trívia - LTDA - EPP .
CNPJ Nº. 13.885.003/0001-00
TOMADA DE PREÇO Nº. 008/CPL/2012.
Objeto: Contratação de empresa para construção de 

uma Creche Pré-Escolar.
Assinatura: 28 de janeiro de 2013.
  VALOR GLOBAL: R$ 1.333.105,50 (um milhão, 

trezentos e trinta e três mil, cento e cinco reais e 
cinqüenta Centavos). 

Empenho: 109/2013
RECURSOS: Outros Convênios da União
Assinam:
Armando Bernardo da Silva
Construtora Trívia - LTDA - EPP

Seringueiras - RO, 15 de fevereiro de 2013.

Armando B. da Silva
Prefeito Municipal

CPF 157.857.728-41

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
 DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal Armando Bernardo da 
Silva  torna pública a HOMOLOGAÇÃO para o 
seguinte processo.

PROCESSO Nº. Nº.576/2012. 
TOMADA DE PREÇO Nº.008/CPL/2012.
OBJETO: Contratação de empresa para construção 

de uma Creche Pré-Escolar.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA 

TRÍVIA LTDA - EPP
VALOR GLOBAL:R$ 1.333.105,50 (um milhão, 

trezentos e trinta e três mil, cento e cinco reais e 
cinqüenta centavos).

Recurso: Outros Convênios da União.

Seringueiras, 28 de janeiro  de 2013.

Armando B. da Silva
Prefeito Municipal

CPF 157.857.728-41

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A empresa CONDOR FLORESTAS E INDÚS-
TRIA DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ do 
MF sob o n.º 84.634.385/0001-39, com endereço à Av. 
Edson Lima Nascimento, 3634, Bairro Jorge Teixeira, 
no Município de Ji-Paraná (RO), torna público que 
requereu junto à SEDAM (Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental), o pedido da renovação 
da sua LO - Licença de Operação N.º 9233.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPMEDH – Cooperativa de 
Serviços Médicos e Hospitalares, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 34, letra H, do 
Estatuto Social, convoca os médicos cooperados, em 
número de 41, para reunirem-se em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 21 de 
março de 2013, na sede administrativa da UNIMED 
JI-PARANÁ, localizado na Avenida Transcontinen-
tal, 1019 – Centro – Ji-Paraná/RO, às 18:00 horas 
em primeira convocação, 19:00 horas em segunda 
convocação e 20:00 horas em terceira convocação, 
respectivamente, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

1. Prestação de Contas do Exercício anterior: 2012, 
compreendendo:

a) Relatório da Gestão;
b) Balanço e demonstrativo das sobras/perdas rela-

tivas ao exercício de 2012.
2. Parecer do Conselho Fiscal;
3. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio 

das perdas; 
4. Deliberar sobre os projetos estratégicos para o 

ano de 2013;
5. Eleição do Conselho de Administração e Técnico-

-Ético para o mandato 2013/2017;
6. Aprovação de novos Cooperados;
7. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o 

exercício de 2013; e
8. Fixação dos honorários da Diretoria Executiva, 

das Cédulas de presença para os membros do Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal.

Ji-Paraná/RO, 15 de fevereiro de 2013.

Dr. Francisco A. M. Gozi
Presidente

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize 

seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Jaru/RO
ÓRGAOEMITENTE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 05 (cinco) dias

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada, infra 
qualifi cada, para que pague, no prazo de 03 (três)
dias, o valor de R$ 1.336,20 (mil trezentos e trinta 
e seis reais e vinte  centavos), mais seus acréscimos 
legais, ou ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, ofe-
recer embargos, ou efetivar o depósito e pedido de 
parcelamento a que se refere o art. 745-A do CPC, 
sob pena de penhora, sendo que no caso de integral 
pagamento nesse prazo, a verba honorária fi xada em 
10% do valor da execução será reduzida pela metade

ADVERTÊNCIA: Ciente o executado que os 
embargos, caso sejam oferecidos, não terão efeit 
suspensivo, salvo nas hipóteses do art. 739-A, §1° do 
CPC, bem como de que, mesmo havendo excepciona 
mente a concessão desse efeito, não há impedimento 
a realização dos atos da penhora e de avaliação dos 
bens (§6° ao mesmo artigo e Lei). Ficando também, 
advertida de que decorrido o prazo para o oferec 
mento dos embargos sem interposição, a mesma terá 
o prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento de bens 
à penhora, dizendo quais são e onde se encontram, e 
os respectivos valores, sob pena de ser caracterizado 
ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando-se à 
multa de 10% (dez por cento) do valor da execução.

DE: LUIZA DA SILVA CARDOSO, brasileira, 
solteira, inscrita no CPF sob n. 675.782.922-34 e Cl 
RG n. 703269 SSP/RO, atualmente em lugar incerto 
e não sabido.

Processo: 0004895-89.2012.8.22.0003
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Processo de Execução (Cível)
Exequente: UNICENTRO – UNIÃO CENTRO 

RONDONIENSE DE ENSINO SUPERIOR.
Advogado: Jefferson Freitas Vaz. OAB/RO 1611
Executada: LUIZA DA SILVA CARDOSO
Valor da ação: R$ 1.336,20

Sede do Juízo: Fórum Min. Victor Nunes Leal 
– Rua Raimundo Cantanhede,  1080, Setor 02, 
CEP: 78940-000- Fone (PABX): 3521-2393. SU-
GESTÕES E RECLAMAÇÕES, FAÇAM-NAS 
PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-NOS 
VIA INTERNET. Endereço eletrônico: WWW.tjro 
jus.br. _Escrivão: jaw1civel@tjro.jus.br. JRS

Jaru – RO, 11 de janeiro de 2013

Fábio da Silva Amaral
Diretor de Cartório

Portaria nº 0069/2012-PR

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVO-

RADA D’OESTE/RO, Inscrita no CNPJ Sob Nº 
15.845.340/0001-90, localizada na Avenida Mare-
chal, Deodoro, 4965 Bairro Centro, neste Município, 
torna-se público que requereu a SEDAM/NUCOF 
em 07.02.2013 a Licença Prévia da obra de ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA, no Município de Alvorada 
D’Oeste, através de Convenio com o Ministério da 
Defesa – PCN.


