
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 pre-
ço. Interessados de-
vem 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, 
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 Crespo 
a 53 km da cidade de 
Ariquemes, com 3.800 
alq., sendo 1.800 alq. for-
mados e cercados, com 
várias divisões, todas 
com água e cocho para 
sal. Topografia plana, 
terra mista, com casa 
sede e 12 casas para fun-
cionários., energia da Ce-
ron, 3 retiros, todos com 
curral e casa. Almoxari-
fado, barracão p/ ofi cina, 
garagem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, rações 
e ferramentas. Pista para 
pouso de avião de pe-
queno porte com 800 m. 
Escritura pública. Valor 
a combinar. (Fixo)69-
3412-2142 / (Vivo)69-
9974-4030. 

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 ce-
râmica, 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 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 asfal to ,  água, 
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 
alvenaria na Rua Pe-
raba, nº 2076, medin-
do 7,80x13,60, toda 
na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha 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 combi-
nar. 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 
repartições de pasta-
gem, todas com água, 
sendo 2 córregos per-
manentes 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 madei-
ra coberta com eternit, 
piso queimado, medin-
do 8X8, 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro em 
alvenaria e área lateral. 
Energia elétrica com 
dois transformadores; 
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-
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Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 020/FMS/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 
076/GB/2013, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e 
será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 
e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando o 
Material de Consumo (Gasolina). Valor estimado 
de R$ 15.975,00 (Quinze mil, novecentos e setenta e 
cinco reais). Com a fi nalidade de atender às necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) 
deste Município, Processo Administrativo nº GI 
- 552/2013, data para abertura de propostas e inicio 
da sessão pública: dia 18 de Julho de 2013, com 
início às 10h00min, horário local, local na sede da 
Prefeitura Municipal, Informações Complementares: 
O Edital e seus anexos encontram-se á disposição 
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso 
Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07 
às 13 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 05 de Julho de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 021/FMS/2013

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, atra-
vés do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 
076/GB/2013, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e 
será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, 
Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 
e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando o 
Material de Consumo (Óleo Diesel). Valor estimado 
de R$ 13.125,00 (Treze mil, cento e vinte e cinco 
reais). Com a fi nalidade de atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) 
deste Município, Processo Administrativo nº GI - 
554/2013, data para abertura de propostas e inicio 
da sessão pública: dia 18 de Julho de 2013, com 
início às 11h00min, horário local, local na sede da 
Prefeitura Municipal, Informações Complementares: 
O Edital e seus anexos encontram-se á disposição 
dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso 
Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07 
às 13 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 05 de Julho de 2013.

Odeneiva Godinho Machado
Secretária Municipal de Licitação e Compras

Port. 003/13 de 01/01/2013

DECRETO Nº 0350/GAB/2013
Costa Marques/RO, 04 de julho de 2013

“DISPÕE SOBRE A ANULAÇÃO DA SESSÃO 
DE LANCES DO LEILÃO PÚBLICO NO DIA 
04 DE JULHO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE COSTA 
MARQUES, Estado de Rondônia, no uso de suas 
atribuições legais e, com base No Artigo 68. V, da 
Lei Orgânica do Município – LOM, de 23 de Março 
de 1990;

CONSIDERANDO-SE a possibilidade da Admi-
nistração Pública anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios e/ou indícios que os tornam ilegais, 
consoante orientação da Súmula 473, do Superior 
Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO-SE a imprescindível obser-
vância dos princípios basilares que devem nortear a 
tramitação do Processo Licitatório consoante preco-
niza a Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO-SE a RECOMENDAÇÃO Nº 
007/2013, a qual a Promotoria de Justiça do Estado 
recomenda que não realize ou autorize a realização 
do leilão sem a comprovação da publicação do aviso 
no Diário Ofi cial do Estado;

R  E  S  O  L  V  E:
                     
Art. 1º- Fica anulada a Sessão Pública de Lances 

do Leilão Público, o qual iria se realizar no dia 04 de 
julho de 2013, haja vista que os prazos constantes na 
Lei nº 8.666/1993, não foram obedecidos.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO – Edifício Sede do 
Poder Executivo Municipal, em 04 de julho de 2013.

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

 ________________________
     

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

EDITAL DE COMUNICAÇÃO E 
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA DA ASCOVIDA 

Nos termos do Estatuto e Regimento Interno da AS-
SOCIAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA VIDAS 
NA AMAZÔNIA – ASCOVIDA, instituição de cará-
ter fi lantrópico, pessoa jurídica portadora do CNPJ n° 
05.471.110-55, por seu Presidente, Manoel Lázaro 
Neto, brasileiro, divorciado, comerciante, residente 
e domiciliado à Av. Guanabara, nº 961, no mesmo 
bairro e cidade, portador do CPF n° 634.908.622-87, 
pelo presente, na forma dos seus ESTATUTOS e 
demais legislação, CONVOCA TODOS OS SEUS 
ASSOCIADOS E SIMPATIZANTES para uma 
Reunião que será realizada no dia 09 do mês de julho, 
com inicio às 9:00 horas e termino as 12:00 horas, 
nas dependências da Sede da ASCOVIDA, sito à Av. 
Jorge Teixeira (K-5), n° 1599, bairro Nova Brasília , 
nesta cidade de Ji-Paraná,  com a seguinte ORDEM 
DO DIA: a) Eleição por voto direto e secreto da 
nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e de Ética 
da ASCOVIDA e de seus respectivos suplentes; b) 
posse dos eleitos nos respectivos cargos, imediata-
mente, após a proclamação do resultado da eleição; 
c) outros assuntos de natureza diversas e inerentes as 
atividades e funcionabilidade da ASCOVIDA; d) o 
presente Edital de Convocação será afi xado na Sede 
da ASCOVIDA no endereço acima citado em local 
visível para todos.

Ji-Paraná, 28 de junho de 2013.

Manoel Lázaro Neto 
- Presidente da ASCOVIDA-

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
YURI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, CNPJ n° 84.707.538/0001-20, localizado 
no Aeroporto Municipal de Ji-Paraná, cidade de 
Ji-Paraná/RO, comunica que requereu junto à 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Am-
biental – SEDAM/RO, em 05/07/2013, PEDIDO 
DE LICENÇA PRÉVIA (LP), para ampliação das 
instalações destinadas ao armazenamento e comércio 
de combustíveis de aviação.

Ji-Paraná, 05 de julho de 2013.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
YURI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, CNPJ n° 84.707.538/0001-20, localizado no 
Aeroporto Municipal de Ji-Paraná, cidade de Ji-Para-
ná/RO, comunica que requereu junto à Secretária de 
Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/
RO, em 05/07/2013, PEDIDO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI), para ampliação das instalações 
destinadas ao armazenamento e comércio de combus-
tíveis de aviação.

Ji-Paraná, 05 de julho de 2013.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Ouro Preto do Oeste – RO
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 (vinte) dias

DE: Júlio Luiz de Lima, Brasileiro, Casado, 
agricultor e sua esposa Ivanide Silva de Lima, 
brasileira, casada, do lar, ambos atualmente em lugar 
incerto e não sabido.

FINALIDADE: CONTESTAR, no prazo de 15 
(quinze) dias, a ação abaixo identifi cada, fi cando 
desde já advertido que não sendo contestada a 
ação, presumir-se-á que o requerido aceita como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor em sua 
petição inicial.

Processo: 0002614-26.2013.822.0004
Vara: 1ª Vara Cível
Classe: Procedimento Ordinário (Cível)
Procedimento: Procedimento Ordinário
Parte Autora: Cleomar José Furlan
Advogado: Edson Antonio Sperandio OAB 3480

Sede de juízo: Fórum Jurista Teixeira de Freitas, 
Rua Café Filho n° 127, Bairro União, Ouro Preto do 
Oeste-RO, 76.920000 – Fax: (69) 3461-3813, Fone: 
(69) 3461-2050.

Ouro Preto do Oeste, 26 de Junho de 2013.

Wilson Von Heimburg
Escrivão Judicial

Pedido de Renovação de Licença de Operação
A empresa CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

BRASÍLIA, devidamente inscrita no CNPJ do MF 
04.749.238/0001-75, com endereço localizado na 
Av. Aracajú, 1820, Nova Brasília, Ji-Paraná (RO), 
torna público que no dia 04/07/2013 requereu junto a 
SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento Ambiental) 
na Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento 
Ambiental – COLMAM, Renovação da Licença de 
Operação (LO) para atividade de sistema de tratamento 
de efl uentes.


