
ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento Nogueira 
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 fun-
dos. Valor 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 cerâmi-
ca. 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, 
t e n d o  a s f a l t o ,  á g u a , 
energia, rede de esgoto 
e rede telefônica, mu-
rado nos fundos. Valor 
R$ 20.000,00 aceita-se 
proposta. 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 
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 al-
venaria na Rua Pera-
ba, nº 2076, medindo 
7,80x13,60, toda na ce-
râmica e forrada PVC, 
2 quartos, sala, cozinha 
e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de ser-
viço, cercada. Água de 
poço e da rua, energia 
220. Valor R$ 90.000,00 
a combinar. Interessados 
devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alvenaria, 
medindo 60 m² cada, 
piso de cerâmica, na Av. 
16 de Julho, nº 1410, 
esquina com a Prefeitu-
ra. 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 
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 Melgaço, 
48 alq., sendo 30 todo 
formado e cercado, pas-
tagem de branquearão. 
Várias repartições, al-
gumas com água, rio que 
atravessa o sitio, 18 alq. 
de mata. 2 casas de ma-
deira coberta com telha 
de barro, cercada. Valor 
R$ 200.000,00 aceita 
proposta com parte em 
veículo ou casa de me-
nor preço. Interessados 

devem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030

 
CACOAL

Vende-se uma chácara 
a 25 km de Cacoal, com 
5,5 alq. Sendo um de 
reserva, 3 de café e 1,5 
com uma casa, repre-
sa e um córrego, água 
potável de poço e ener-
gia bifásica. Valor R$ 
135.000,00 – Pagamento 
em dinheiro a vista. Inte-
ressados tratar pelo cel. 
041-69-8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Crespo 
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 co-
cho para sal. Topografia 
plana, terra mista, com 
casa sede e 12 casas para 
funcionários., energia 
da Ceron, 3 retiros, to-
dos com curral e casa. 
Almoxarifado, barracão 
p/ oficina, garagem, es-
critório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e ferra-
mentas. Pista para pouso 
de avião de pequeno por-
te com 800 m. Escritura 
pública. Valor a combi-
nar. (Fixo)69-3412-2142 
/ (Vivo)69-9974-4030. 

GERAL
Rondônia, sábado e domingo, 2 e 3 de março de 2013 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2013

DO OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/
RO. DATA DE ABERTURA: 18 de Março de 2013. 
LOCAL: Sala de reunião da CPLM, no prédio da Pre-
feitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, 
nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 09h00min. INFORMAÇÕES 
E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidente-
medici.ro.gov.br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013

DO OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e 
Material de Limpeza. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal 
de Presidente Médici/RO. DATA DE ABERTURA: 
19 de Março de 2013. LOCAL: Sala de reunião da 
CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na 
Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presi-
dente Médici/RO. HORÁRIO: Abertura da Proposta 
09h00min. INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA 
DO EDITAL: (69)3471-2551 ou cpl@presidente-
medici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.
br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2013

DO OBJETO: Aquisição de materiais de expediente. 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/
RO. DATA DE ABERTURA: 21 de Março de 2013. 
LOCAL: Sala de reunião da CPLM, no prédio da Pre-
feitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, 
nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. HORÁRIO: 
Abertura da Proposta 09h00min. INFORMAÇÕES 
E/OU RETIRADA DO EDITAL: (69)3471-2551 ou 
cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidente-
medici.ro.gov.br/licitacoes.

Jean Carlos Leonardeli Monteiro
Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação de Transplantados e 
Hemodiálise de Ji-Paraná - APARJIPA, no uso das 
atribuições Estatutárias que lhe são conferidas, CON-
VOCA a todos os associados de uma forma em geral, 
à participarem da Assembléia Geral Ordinária, que 
será realizado na Sede da Associação Localizado na 
Rua Curitiba, Esquina com a Rua Triângulo Mineiro, 
Bairro Nova Brasília, nesta cidade de Ji-Paraná - RO, 
no dia 24 de março de 2013, com início às 16:00 horas, 
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

(A) Prestação de contas referente ao exercício de 
2013;

(B) Parecer do Conselho Fiscal quanto às contas do 
exercício de 2013;

(C) Eleição e Posse de Membros da Diretoria, para 
cargos vagos;

(D)Outros assuntos de interesse da classe.

Ji-Paraná – Ro, 22 de fevereiro de 2013

WALTER ALFREDO DE CARVALHO
Presidente

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

DE: Dorival Andrade e Silva, brasileiro, pe-
cuarista, RG nº 1774609 SSP/MG e CPF nº 
314.340.026-91.

FINALIDADE: CITAR nos termos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial e INTIMAR para

pagar, dentro de 03 (três) dias, o principal e 
cominações; legais, sob pena de penhora. No caso de

integral pagamento no prazo mencionado, a verba 
honorária será reduzida pela metade, e que

poderá independentemente de penhora, opor EM-
BARGOS DO DEVEDOR, no prazo de

15(quinze) dias. Se o devedor não pagar, o oficial 
de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos

bastem para o pagamento do principal, juros, custas 
e honorários advocatícios.(Art. 652, § l0 da lei

11.382), bem como não encontrando o devedor, 
procederá o arresto de bens o suficiente para a

garantia da execução. O prazo supra, começará a 
contara partir do término de publicação deste, ou

seja, 30 (trinta) dias.

SÍNTESE DO PEDIDO INICIAL: “A parte autora 
é proprietária de um imóvel situado na Rua Dom 
Augusto, n° 1448, Centro, nesta cidade. Que celebrou 
contrato de locação com o requerido, tendo inicio em 
10/12/2009 e término em 10/12/2010, no valor mensal 
de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Que como 
previsto no contrato, houve prorrogação automática 
pelo período de mais 12 meses, encerrando-se em 
10/12/2011, reajustando-se o valor mensal do aluguel 
para R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete re-
ais). Que o executado abandonou o imóvel, ficando 
inadimplente com os alugueres referentes aos meses 
de set/out/nov/dez de 2011 e jan/2012, perfazendo o 
montante de R$ 2.335,00 mais multa contratual de 
R$ 1,401,00, totalizando uma dívida de R$ 4.011,37. 
Requer a citação do requerido para purgar a mora 
com todos os encargos legais e responder aos termos 
da presenta ação.

Vara: 3ª Vara Cível
Processo: 0007506-09.2012.8.22.0005
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Procedimento: Processo.de Execução
Parte Autora: Edgard Franco
Advogado: Gustavo Caetano Gomes OAB/RO 3269
Executado: Dorival Andrade e Silva

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTATE-
-NOS, VIA INTERNET, ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO:

Juiz: sassamoto@tjro.jus.br Diretor de Cartório: 
jip3civel@tjro.jus.br

Ji-Paraná, 6 de fevereiro de 2013.

Edson Yukishigue
Sassamoto

Juiz de Direito

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
NILTON FRANCISCO DO CARMO , brasileiro, 

produtor rural, RG: 398819 residente na linha TN18 
Lote 125 Gleba 01 município de Urupá - RO, comunica 
que foi extraviado em lugar incerto, notas fiscais de 
produtor de Nº 00001,00002, 00003, 000004 e 00005 
de acordo com o Boletim de Ocorrência Nº 38N2013. 

 Pedido de Licença previa

Pedido de ADÃO GOMES, SITIO SÃO PEDRO, 
localizado linha 45, km 02, lote 115, setor RIO BRAN-
CO I,  Alta Floresta Do este, CPF- 203.570.602-53, 
torna publico que requereu ao NUCOF/SEDAM 
em 04/03/2013 a licença previa para a atividade de 
piscicultura. 

Pedido de Licença de instalação

Pedido de ADÃO GOMES, SITIO SÃO PEDRO, 
localizado linha 45, km 02, lote 115, setor RIO BRAN-
CO I,  Alta Floresta Do este, CPF- 203.570.602-53, 
torna publico que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
04/03/2013 a licença  de instalação para a atividade 
de piscicultura. 

Pedido de Licença de Operação

Pedido de ADÃO GOMES, SITIO SÃO PEDRO, 
localizado linha 45, km 02, lote 115, setor RIO BRAN-
CO I,  Alta Floresta Do este, CPF- 203.570.602-53, 
torna publico que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
04/03/2013 a licença de operação para a atividade de 
piscicultura. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
ERRATA  

 
A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria 
006/CPL/CMJP/2013, referente ao Edital de licitação Pregão n°  
02/CPL/CMJP/2013, forma Presencial, conforme processo 
administrativo n° 004/CMJP/2013 passa a ter a seguinte 
redação; 
 
Onde se lê: Todos os cartuchos deverão apresentar 
compatibilidade e adaptabilidade com os modelos e marcas das 
impressoras solicitadas, a capacidade para impressão de 
determinado número de cópias, a qualidade de impressão, a 
comprovação de ser original de fábrica e não resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufatura e 
apresentação de prazo de validade. 
 
Leia-se: Todos os toners e cartuchos deverão ser originais 
conforme a marca da impressora, a capacidade para impressão 
de determinado número de cópias, a qualidade de impressão, a 
comprovação de ser original de fábrica e não resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufatura e 
apresentação de prazo de validade acima de 60 dias. 
 
Onde se lê: “... será realizado dia 06 de Março de 2013, com 
início às 09h00...”. 
 
Leia-se: “... será realizado dia 15 de Março de 2013, com 
início às 09h00...”. 
 

Ji-Paraná, 01 de Março de 2013. 
 

Alexandre Aparecido Alves da Silva 
Pregoeiro 

Portaria N° 078/CMJP/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE AMBIENTAL

A Empresa CAD ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA EPP, devidamente inscrito no CNPJ/MF 
15.286.218/0001-21, tendo seu empreendimento 
localizado à Rua Plácido de Castro, 1025, setor 02, 
Jaru/RO - CEP 76.890-000, no Município e Comar-
ca de Jaru, Estado de Rondônia, torna pública que 
requer junto ao COLMAM/SEDAM a  Certidão de 
Regularidade Ambiental, tendo como sua principal 
atividade o Escritório Administrativo do Ramo de 
Construção Civil.


