
12 – Lado Norte, com 215 
alq, 110 bem cercados 
e formados, e 105 de 
mata virgem, com toda 
madeira a ser explora-
da, com 16 repartições 
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 
queimado, medindo 8X8, 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria 
e área lateral. Energia 
elétrica com dois trans-
formadores; 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 – se-
tor Barão do Melgaço, 48 
alq., sendo 30 todo forma-
do e cercado, pastagem de 
branquearão. Várias repar-
tições, 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 Vicente Cor-
retor: (Fixo)69-3412-2142 
/ (Vivo)69-9974-4030 

ALVORADA

Vende-se casa de madeira, 
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 fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita pro-
posta, 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 cerâmica. 
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 endo  as fa l to ,  água , 
energia, rede de esgoto 
e rede telefônica, mura-
do nos fundos. Valor R$ 
20.000,00 aceita-se pro-
posta. 69-8488-0022 

ROLIM DE MOURA

Vende-se casa de alvena-
ria, terreno de 400 m2, na 
Av. Recife, 3786 – Bairro 
Centenário, coberta com 
eternit e com 3 quartos, 
sala, cozinha, wc. Docu-
mentação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-9234-

2929. 

Vende-se casa de alve-
naria, coberta com eternit, 
medindo 14X7, piso de 
cerâmica, na Av. Teresina, 
5.296 – Bairro Planalto, 
área na frente, 2 quartos, 
sala, cozinha, wc, dispen-
sa 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 alve-
naria na Rua Peraba, nº 
2076, medindo 7,80x13,60, 
toda na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, cozi-
nha e 2 banheiros. Área de 
descanso e área de serviço, 
cercada. Água de poço e da 
rua, energia 220. Valor R$ 
90.000,00 a combinar. In-
teressados devem entrar em 
contato com Vicente Corre-
tor: (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 Prefeitura. Valor R$ 
60.000,00, aceita-se carro, 
moto. 041-69-8114-4243.

Vende-se fazenda loca-
lizada na linha 106 - km 
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ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

CONTRATA-SE

A Transportes Bertolini Ltda, necessita de 
uma pessoa apta para a vaga de representante 
comercial, com experiência nesta área, que 
possua carro e tenha disponibilidade para viajar. 
Interessados favor se apresentarem na Trans-
portes Bertolini, situada à Av. Transcontinental, 
nº2371, Bairro Riachuelo, (Rua paralela à BR), 
em Ji-Paraná - RO

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: JI-PARANÁ-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª VARA CIVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

DE: MARIA DE FATIMA DUARTE VIEIRA – 
RG. 300.568 SSP/RO., CPF. 478.590.162-49

FINALIDADE: CITAR para que PAGUE, no 
prazo de 15(quinze) dias, a importância de R$ 
31.297,06(trinta e um mil, duzentos e noventa e sete 
reais e seis centavos), em espécie, ciente de que o refe-
rido valor será atualizado na data do efetivo pagamen-
to, e que poderá no mesmo prazo opor embargos que 
suspenderão a efi cácia do mandado inicial, bem como 
de que cumprindo a determinação, ou seja, efetuando 
o devido pagamento, fi cará isento do pagamento de 
custas e honorários advocatícios. Não efetuando o 
pagamento, nem interpondo os embargos monitórios, 
no prazo mencionado, Vossa Senhoria deverá efetuar 
o pagamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias da 
dilação do prazo do edital, sob pena de incidência de 
multa de 10%(dez por cento) prevista no art. 475-J 
do CPC, fi cando desde já arbitrado os honorários 
advocatícios fi xados em 10% sobre o valor do débito.

ADVERTÊNCIA: Os embargos independem de 
prévia segurança do Juízo. Na ausência de embargos 
e/ou de pagamento constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma de execução.

RESUMO DO PEDIDO INICIAL: “A autora, 
sob a alegação de que é credora da requerida da im-
portância de R$ 31.297,06(trinta e um mil, duzentos 
e noventa e sete reais e seis centavos), em razão do 
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário de 
Abertura de Crédito – Pessoa Física n. 562. Pede 
seja a requerida citada e intimada nos termos do 
procedimento da ação monitória para pagar o débito”.

Processo: 00067032620128220005
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimentos Especiais de Juris-

dição Contenciosa
Parte Autora: Cooperativa de Crédito dos
Empresários de Ji-Paraná – Sicoob Emprecred
Advogado: Edilson Stutz OAB/RO 309-B

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

Juiz: sassamoto@tj.ro.gov.br
Escrivão: jip3civel@tj.ro.gov.br

Ji-Paraná, 14 de Fevereiro de 2013.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

WILSON ROCHA DE FREITAS, brasileiro, 
produtor rural, RG: 442.325 residente na linha A-5 
Lote 34 Gleba 07 município de Urupá - RO, comunica 
que foi extraviado em lugar incerto, notas fi scais de 
produtor de Nº 00001, de acordo com o Boletim de 
Ocorrência Nº 44N2013.

Edital de Publicação nº. 003/2013

A Câmara Municipal de Ji-Paraná, por seu 
Presidente, Sr. Nilton Cezar Rios, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que as Prestações 
de Contas da Prefeitura Municipal e Fundo Mu-
nicipal de Saúde, referentes ao exercício de 2012, 
estão à disposição no Departamento Legislativo desta 
Casa, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade, durante 60 (sessenta) dias, 
a partir de 05.03.12 a 05.05.12, em cumprimento ao 
disposto no artigo 31, § 3º, da Constituição Federal e 
art. 49 da Resolução Administrativa nº 005/TCER-96.

Palácio Abel Neves, 05 de março de 2013.
 

NILTON CEZAR RIOS
Presidente da CMJP

ESTADO DE RONDÔNIA 
ALVORADA DO OESTE - RO 

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO

CGC : 63.789.804-31  Fone 412-2262 
Av. São Paulo 5209

ALVORADA DO OESTE - RO
 PREGÃO PRESENCIAL SAAE N°002/2013

O serviço Autônomo de Água e Esgoto – 
De Alvorada do Oeste RO, Através Pregoeira No-

meada Pela Portaria n°006/2013, torna publico que 
realizara Licitação na Modalidade Pregão Presencial, 
tipo menor preço. Objeto- AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS, conforme descrição constante no Edital, 
para atender as necessidades da Autarquia do SAAE, 
Processo Administrativo n°039 /2013. Á abertura 
sera realizada no dia 19 de Março de 2013 ás 10h: 
00. O Edital encontra-se á disposição dos interessados 
na sala de licitações do SAAE-Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto, Av.São Paulo n°5209 Bairro Centro 
,de Segunda á Sexta Feira ,exceto Feriados,em horá-
rio de expediente das 7:00h ás 13:00 horas ,maiores 
informações pelo telefone (xxx69)3412-2262 ou mail 
saaealvorada@hotmail.com.  

Alvorada do Oeste /RO 07 DE MARÇO 2013

SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.001/2013

PROCESSO Nº 302/2013

Prefeitura Municipal de Alvorada  D’Oeste - RO, 
através da Comissão Permanente de Licitação  – CPL, 
tendo em vista o aviso de licitação SOB a MODA-
LIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2013, 
Aquisição de Gêneros Alimentícios que atenderão a 
merenda escolar dos alunos do ensino fundamental das 
escolas polos e ensino infantil pré-escolar e creche.

b) Da sessão de abertura: A sessão de abertura será 
no dia 21 de Março de 2013 ás 09h00 (nove horas) na 
sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alvorada  D’Oeste, sito a Av. Marechal Deodoro 
Nº 4695 – Bairro: três poderes. 

c) Da Autorização: Processo Administrativo Nº 
302/2013.

d) Da Fonte de Recursos: Pnae/Fnde, Pnaep/
Fnde, e Pnax/Fnde.  

Maiores Informações serão fornecidas de segunda a 
sexta-feira, no horário das 07h30min às 13h00min, na 
sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal, 
ou através do telefone nº (0xx69) 3412-2647. Onde 
Poderá ser adquirido o Edital completo e seus anexos.

Alvorada  D’Oeste – RO 07/03/2013.

Valdir Silvério
Pregoeiro

PEDIDO DE LICENÇA DE 
OUTORGA DA ÁGUA

O Lavador Brasil, estabelecido na avenida Brasil 
n° 3580, Bairro Centro, município de Alta Floresta 
D’Oeste – RO, CNPJ 17.578.726/0001-09, torna 
público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
06/03/2013, a  outorga da água para a atividade de 
lavagem de veículos (motos).

PEDIDO DE LICENÇA DE 
OUTORGA DA ÁGUA

O Lavador Vieira, estabelecido na avenida Brasil 
n° 2668, Bairro Redondo, município de Alta Flo-
resta D’Oeste – RO, CNPJ 17.595.483/0001-17, 
torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 
06/03/2013, a outorga da água para a atividade de 
lavagem de veículos automotores.

PEDIDO DE LICENÇA... PRÉVIA

O Sr. Jose Martins Peinado, inscrito no CPF de nº 
040.378.122-15, com propriedade rural localizada 
na linha 153, km 20, Gleba 5A, Lote 29 e 30A no 
Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico 
que requereu junto ao NUCOF/SEDAM,  a Licença 
Prévia para atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O Sr. Jose Martins Peinado, inscrito no CPF de nº 
040.378.122-15, com propriedade rural localizada 
na linha 153, km 20, Gleba 5A, Lote 29 e 30A no 
Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM,  a Licença de 
Instalação para atividade de Piscicultura

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Sr. Jose Martins Peinado, inscrito no CPF de nº 
040.378.122-15, com propriedade rural localizada 
na linha 153, km 20, Gleba 5A, Lote 29 e 30A no 
Município de Ouro Preto do Oeste, torna publico que 
requereu junto ao NUCOF/SEDAM,  a Licença de 
Operação  para atividade de Piscicultura.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ji-Paraná-RO
ÓRGÃO EMITENTE: 3ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 DIAS

DE: LURDINEI GONÇALVES, RG. 834.216 
SSP/RO E CPF. 788.133.522-04.

FINALIDADE: Citação do requerido, acima 
mencionado, para ciência de todos os termos da 
presente ação, contestando caso queira, no prazo 15 
(quinze) dias, contados do término de publicação 
deste, ou seja, 30 dias.  INTIMAÇÃO para cum-
prir a determinação judicial, qual seja: Proceder a 
transferência do caminhão Mercedez Benz L 1620, 
ano 1999/1999, cor verde, placa KDW 1062, chassi 
nº9BM695014XB208772, para o seu nome ou de 
terceira pessoa, indicada por Vossa Senhoria, no 
prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa, fi xada 
em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumpri-
mento, sem prejuízo do disposto no art. 461, § 6º do 
Código de Processo Civil.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, 
se presumirão aceitos pela ré, como verdadeiros, os 
fatos articulados pela parte autora.

SÍNTESE DO PEDIDO: A autora alega que 
foi proprietária do veículo caminhão Mercedez 
Benz L 1620, ano 1999/1999, cor verde, placa KDW 
1062, chassi nº9BM695014XB208772, Renavam 
727309250, que foi vendido ao Sr. Lurdinei Gon-
çalves, acima identifi cado, o qual não procedeu a 
transferência de propriedade, o que tem gerado vários 
transtornos para o autor.

Processo: 0012179-79.2011.822.0005
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Procedimento: Procedimento Ordinário
Parte Autora: Quadros Representações e Cobrança 

Ltda Me
Advogado: Fábio L. Aquino Maia OAB 1878
SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-

-NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
-NOS VIA INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔ-
NICO:

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

Ji-Paraná, 18 de Fevereiro de 2013.

Edson Yukishigue Sassamoto
Juiz de Direito

(RENOVAÇÃO)
CERTIFICADO DE REGULARIDADE AM-

BIENTAL –CRA

A Empresa CONSTRUTORA BW EIRELI – EPP, 
inscrita no CPNPJ/MF Sob o nº 10.752.410/0001-42 
e INSC. EST nº 00000001785841, situada a Rua Dos 
Universitários, 659-A Fone(69)3422-2194, município 
de Ji-Paraná (RO), “Torna Público” que requereu junto 
a COLMAM/SEDAM,  a renovação do CRA – CER-
TIFICADO DE REGULARIDADE AMBIENTAL, 
para a atividade prestadora de serviços de engenharia, 
construção civil, edifi cações (industriais, comerciais 
e residenciais), e outras descritas na Certidão Sim-
plifi cada da Junta Comercial do Estado de Rondônia 
– JUCER. Ji-Paraná/RO, 01 de março de 2013.

Jussely Alves Trindade
Sócio-Administrador


