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Ji-Paraná, terça-feira, 10 de janeiro de 2012 - Correio Popular6 A vida não foi feita para o homem perder.

CHÁCARA

C ó d _ C H _ 0 0 6 _ 11 _
ALV_RO – Vende-se chá-
cara localizada na Rua Al-
mirante Tamandaré, 5.641 
– Zona Rural – Alvorada d’ 
Oeste. A propriedade tem 1 
alq. e uma quarta, toda em 
pasto, cercada com 12 fi os 
de arame liso e com 3 di-
visões de pasto, todas com 
água “ótima para criação de 
carneiros ou cabritos”. Tu-
lha 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. m 
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_
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 constru-
ção. 4 quartos, 3 banheiros, 
3 salas, dispensa e cozinha 
muito grande. área em 
formato de “L”. Energia tri-
fásica, água de poço. Mas 
aceita proposta. Interes-
sados tratar nos seguintes 
telefones: 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 
duas casas tem dispensa 
e área na frente. Energia 
monofásica e água encana-
da. Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.com ou 69-9974-4030 
ou no 69-3412-2142. 

Cód_FZ_008_10_SER_
RO - Vende-se fazenda 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 alvena-
ria inacabada, 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, loca-
lizada na lh 106 - km 12 – 
Lado Norte, São Miguel do 
Guaporé. 105 alq. de mata 
virgem  16 repartições de 
pastagem, todas com água, 
cerca de arame liso com 
5 fios 7 represas, curral 
de 30X30, tulha de 7X7, 
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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.. 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 pas-
to, 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 con-
tato pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 

São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primave-
ra. 352 alq. 210 formados 
e cercados e 142 ainda 
são de mata, reserva legal. 
pastagens em 8 repartições 
todas com água, curral 
redondo com 32 metros 
de diâmetro, 2 mangueiras 
anexas de 40x50, Casa 
Sede em alvenaria coberta 
com telha de barro, na ce-
râmica, forrada com forro 
PVC, 3 quartos, sala, cozi-
nha e um grande banheiro 
social, e área no formato 

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2012

O Presidente da CPL do Município de Mirante 
da Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a ABERTURA DE LICITA-
ÇÃO sob a modalidade Concorrência Pública, 
tipo “Menor Preço Global”, sob o regime de 
execução indireta, por empreitada, concernente 
a Contratação de empresa jurídica para pres-
tação de serviços com transporte escolar da 
rede Municipal e Estadual, para necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte. A sessão de abertura desta sessão 
será no dia 13 de Fevereiro de 2012 às 09:00 
horas, na sala da CPL da Prefeitura Municipal 
de Mirante da Serra, sito a Rua Dom Pedro 
I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Processo 
Administrativo nº. 1.400/2011, valor estimado 
da contratação R$ 1.797.218,00. O Edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderá 
ser examinado e adquirido na Sede da Prefeitura 
mediante pagamento do valor de reprodução 
gráfi ca de R$ 50,00 (cinqüenta reais), confor-
me legislação a partir do dia 11 de Janeiro de 
2011, no horário comercial, das 7:00 as 13:00 
hs, as duvidas serão esclarecidas nos telefones 
0**69 3463 - 2244/2143/2465.

Mirante da Serra, 09 de Janeiro de 2012.

CARLOS WILLEN DOBELIN
Presidente – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012

O Presidente da CPL do Município de Mirante 
da Serra - RO torna público para conhecimento 
dos interessados a ABERTURA DE LICITA-
ÇÃO sob a modalidade Concorrência Pública, 
tipo “Menor Preço Global”, sob o regime de 
execução indireta, por empreitada, concernente 
a Contratação de empresa jurídica para pres-
tação de serviços com realização de projetos 
e capacitação de recursos junto aos órgãos 
federais, estaduais e outros, para necessida-
des da Secretaria Municipal de Administração, 
Fazenda e Planejamento. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 26 de Janeiro de 2012 
às 09:00 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº. 1.412/2011, valor es-
timado da contratação R$ 168.000,00. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinado e adquirido na Sede da 
Prefeitura mediante pagamento do valor de 
reprodução gráfi ca de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais), conforme legislação a partir do dia 11 de 
Janeiro de 2011, no horário comercial, das 7:00 
as 13:00 hs, as duvidas serão esclarecidas nos 
telefones 0**69 3463 - 2244/2143/2465.

Mirante da Serra, 09 de Janeiro de 2012.

CARLOS WILLEN DOBELIN
Presidente – CPL

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

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

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, torna público 
que será realizada a venda do bem a seguir descrito e 
referente à Execução que se menciona.

Processo: 0004331-75.2010.8.22.0005
Exequente: Caiari Materiais para Construção Ltda
Advogado: Jobeci Geraldo dos Santos OAB/RO 

541-A
Executado: Vanderley Marcos da Luz, brasilei-

ro, divorciado, RG n° 307.507 SSP/RO e CPF n° 
691.114.302-06.

Vara: 3ª Vara Cível
Classe: Execução de Titulo Extrajudicial

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01(um) Imóvel 
Urbano denominado Lote n° 7, Quadra n.° 30, Setor. 
005, situado na Rua Xapuri, 2° Distrito, com área de 
300m², sem edifi cação, murado de tijolos na lateral 
direita e fundos, com cerca de balaustra na lateral 
esquerda, localizado entre as Ruas Carlos Luz e Nereu 
Ramos, com os seguintes limites e confrontações: 
frente para a Rua Xapuri, fundo com o lote n° 10; 
lado direito com o lote n° 8, lado esquerdo corri o 
lote n° 6.

VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 
28.000,00 (vinte e oito mil reais).

DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 10/1/2012, 
às 9h30

DATA PARA, SEGUNDA VENDA: 20/1/2012, 
às 9h30

OBSERVAÇAES: 1- Não sendo possível a 
intimação pessoal do(a) executado(a), fi ca este(a) 
intimado(a) por este edital. 2- Havendo arrematação 
ou adjudicação, o prazo para opor embargos, é de 
05(cinco) dias.

COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance 
igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na 
segunda venda na mesma hora e local, a fi m de que 
os mesmos sejam arrematados por quem maior preço 
lançar, desde que a oferta não seja vil. 

SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, FAÇAM-
NAS PESSOALMENTE AO JUIZ OU CONTACTE-
NOS VIA INTERNET. ENDEREÇO ELETRÔNI-
CO: 

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

Sede do Juízo: Forum Des.Hugo Auller, Av. Ji-
Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná-RO, 76900261 - Fax: 
(69)34211-1369 - Fone: (69)3421-1995 - Ramal: 
222

Ji-Paraná, 28 de novembro de 201

Edson Yukishigue Sassamoto

REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 - 
SEMSAU

O Pregoeiro do Município de Mirante da Serra 
- RO torna público para conhecimento dos inte-
ressados a ABERTURA DE LICITAÇÃO sob 
a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor 
Preço”, sob o regime de execução indireta, por 
empreitada por preço unitário, concernente á 
Aquisição de 01 (um) veiculo tipo pick-up, 
adaptado para ambulância, conforme espe-
cifi cações, quantitativos e condições constan-
tes nos anexos do edital, partes integrantes e 
inseparáveis do mesmo. A sessão de abertura 
desta sessão será no dia 23 de Janeiro de 2012 
às 09:00 horas, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Mirante da Serra, sito a Rua Dom 
Pedro I – 2389 – Mirante da Serra - RO; Pro-
cesso Administrativo nº 290/SEMSAU/2011, 
valor estimado da contratação R$ 65.000,00. As 
informações complementares sobre esta licita-
ção poderão ser obtidas pelos interessados, no 
horário das 07:00h às 13:00 horas, de segunda 
à sexta-feira na própria sala da CPL ou pelo 
telefone n.º (0**69) 3463-2244.

Mirante da Serra, 09 de Janeiro de 2012.

EDER LEONI MANCINI
Pregoeiro Ofi cial

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
 E ADJUDICAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, 
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, e 
considerando o parecer favorável, HOMOLOGA o 
procedimento licitatório constante do Processo Ad-
ministrativo nº 952/SEMSAU/2011, que originou 
a Tomada de Preços nº 17/CPLM/2011, conforme 
preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas 
Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/98, que tem por 
objeto a Reforma da Unidade Básica de Saúde, 
localizada Av. Tiradentes com Av. Costa Marques, 
Distrito de São Domingos do Guaporé, Município 
de Costa Marques – RO tudo conforme descrito 
no processo administrativo nº 952/SENSAU/2011, 
e ADJUDICA o referido objeto à empresa: PRE 
MOLDADOS POLITA LTDA - ME, no valor de 
R$ 31.860,47 (Trinta e um mil oitocentos e sessenta 
reais e quarenta e sete centavos).

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elabo-
ração do contrato nos termos da minuta constante 
neste processo.

Costa Marques-RO, 27 de dezembro de 2011.
______________________
Jacqueline Ferreira Gois

Prefeita Municipal

de “L”.casa de madei-
ra, coberta com telhas de 
barro, quintal cercado. 
água de poço. Valor. Mas 
aceita proposta. Interessa-
dos falar diretamente com 
o proprietário, Sr. José 
Vieira, popular Dr. Vieira 

– Tel. 31-3486-1380, ou 
com o Corretor de Imó-
veis: Vicente Corretor, 
nos Tel. – 69-3412-2142 
ou TIM: 041-69-8114-
4243.   Podendo ainda ser 
o contato através da Dina, 
no Tel. 69-8457-8877. 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - LO

A empresa MADEIREIRA E LAMINADOS SE-
RINGUEIRA LTDA-ME localizada na Rua Jorge 
França Shinayder nº 1798, setor industrial, município 
de Seringueiras - RO, CNPJ: nº 04.428.458/0001-05,  
torna público que requereu ao COLMAM/SEDAM 
em 08/01/2012, a Renovação da Licença de Ope-
ração - LO, para a    atividade de FABRICAÇÃO 
DE MADEIRA LAMINADA E DE CHAPAS 
DE MADEIRA CONPENSADA , PRENSADA E 
AGLOMERADA.


