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CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara 
localizada na Rua Almirante 
Tamandaré, 5.641 – Zona 
Rural – Alvorada d’ Oeste. 
A propriedade tem 1 alq. e 
uma quarta, toda em pasto, 
cercada com 12 fios de 
arame liso e com 3 divisões 
de pasto, todas com água 
“ótima para criação de car-
neiros ou cabritos”. Tulha 
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 Es-
critura Pública e 5.000 alq. 
em 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 pequeno porte, 3 casas 
sede, mais casas para pe-
ões; 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 trator Massey 
Ferguson 292, ano 2005; 
1 trator Massey Ferguson 
290, ano 1988; entre ou-
tros. Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazenda. 
Aceita-se proposta, inclu-
sive de pagamento. Tr. 
9954-1016. 

Cód_FZ_005_11_ALV_
RO – Vende-se fazenda na 
lh 106 – Lado Norte em 
Alvorada 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 
Definitivo. Valor é Dois 
Milhões, incluindo 100 
cabeças de gado e mais 
um trator da Marca Val-
met. 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 construção. 4 quar-
tos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas acei-
ta proposta. Interessados 
tratar nos seguintes tele-
fones: 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, 
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 cercados 
com arame liso de 5 e 6 
fi os. várias divisões, todas 
com água e cocho para sal. 
Topografi a plana, terra mis-
ta  Casa Sede em alvenaria, 
12 casas para funcionários. 
Energia da CERON. Três 
retiros, todos com curral 
e casa. Almoxarifado, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão 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 pasto, 
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 
contato pelo 9954-1016.

Cód_FZ051_11_SMG_
RO - Vende-se fazenda em 
São Miguel do Guaporé, lh 
58, km 63 Setor Primavera. 
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 
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 Imóveis: 
Vicente Corretor, nos Tel. 
– 69-3412-2142 ou TIM: 
041-69-8114-4243.   Po-
dendo ainda ser o contato 
através da Dina, no Tel. 
69-8457-8877. 

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se fa-
zenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 
virgem, com toda madeira 
e perfeitamente apropriada 
para se fazer um ou mais 
projetos de manejo. curral 
simples. casa sede em al-
venaria coberta com telha 
de barro e casa para peão 
coberta com Eternit. Acei-
ta proposta, Interessados 
entrar em contato com o 
Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

SÍTIO

Cód_ST_035_11_ALV_
RO - Vende-se  sitio de 21 
alq. em Alvorada D’Oeste. 
formados, 3 represas, 2 
repartições de pasto, curral 

de 40 X 40, tulha de 4 X 4 
coberta com eternit. casa 
de madeira de 6 X 8, mais 
uma área em formato de L, 
coberta com telha de barro 
e piso queimado, 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
sanitário piso queimado. 
Água de poço, e energia 
própria.

C ó d _ S T _ 0 4 4 _ 11 _
CAC_RO - Vende-se sitio 
localizado a mais ou menos 
25 Km de Cacoal, com 5.5 
alq. Sendo 1 de reserva, 3 
de café e 1,5 com uma casa 
e vários pontos bons para 
outros cultivos, represa e 
córrego, água potável de 
poço e energia bifásica. – 
Pagamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 alq. 
todos formados, em Ma-
chadinho do Oeste , com 
2 divisões todas cercadas 
e com água. 1 remanga 
de 30x30, curral coberto, 
casa de madeira coberta de 
eternit de 7X7. 3 represas, 
500 pés de cafés no quintal 
e pomar com grande varie-
dade de arvores frutíferas. 
Valor R$ 100.000,00. 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. 

Cód_ST_048_11_PB_
RO – Vende-se sitio na 
lh 55 - capa 87 – lote 56 
– setor Barão do Melgaço 
– Pimenta Bueno, 48 alq., 
sendo 30 alq. todo forma-
do e cercado com arame 
liso. Várias repartições, 
algumas com água e vários 
lugares para represas, um 
rio que nasce das nascentes 
da mata e atravessa o sitio, 
sendo 18 alq. de mata. 2 ca-
sas de madeira coberta com 
telhinha de barro, cercada. 
Aceita proposta. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 

CASAS

Cód_CS_031_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria coberta de telha 
de barro na Avenida José 
de Alencar, área nobre 
de Alvorada D’Oeste. 3 
quartos, 2 suítes, 3 salas, 
cozinha, edícula, área de 
lazer e lavanderia. Os três 
banheiros todos na cerâmi-
ca. Casa com piso de cerâ-
mica e forrada com forro 
de madeira. construída 
em 2 terrenos murados de 
10 X 50. rede de telefone, 
rede de esgoto, rede de 
energia 110 e 220 Wats, 
rua asfaltada, água tratada, 
terreno gramado e com 
passarela para carros até 
a garagem. Interessados 
tratar 9954-1016.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

ANDRÉA FERREIRA RAMOS, brasileiro, produtor 
rural, CPF no MF sob o nº 570.466/SSP-RO, residente 
na Linha 126, lote 38, Setor Leitão, nº 00, zona rural, no 
Município de Presidente Médici/RO, comunica que foi 
extraviado, em lugar incerto, uma nota fi scal de produ-
tor rural em seu nome, sendo a de número 02. 

EDITAL RESUMIDO DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL. URBANA EXERCÍCIO 2012

Pelo presente Edital Resumido, a FEDERAÇÃO 
DE PESCADORES ARTESANAIS E AQUI-
CULTORES, DO ESTADO DE RONDONIA 
– FEPEARO. e uma sociedade civil sem fi ns lu-
crativos, autônoma. CNPJMF 14.585.699/0001-03 
- Código Sindical de Arrecadação MTE/CEF N° 
000.564.835.00000-0, por seu Presidente . faz saber 
publicamente da obrigatoriedade do Recolhimento 
da Contribuição Sindical compulsória no mês de 
fevereiro de cada ano. Os pedidos de GRCSU-GUIA 
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÁO 
SINDICAL URBANA do Exercício 2012 , poderão 
ser solicitados; nos endereços a seguir relacionado : 
Federação de Pescadores Artesanais e Aqui cultores 
do Estado de Rondônia - FEPEARO , a rua terreiro 
Aranha . 2114. Sala 201- centro –FONE 3229 
6604- Porto Velho /RO, CEP 76.801-092 e E-mail; 
fepearo@,hotmaíl.com, e Colônia de Pescadores 
Artesanais z-8 DE ARIQUEMES- CPAArz-8/RO – a 
Rua Evaldo Benevides , 146 - BAIRO MARECHAL 
RONDON, FONE 3536 13 21 ARIQUEMES-RO 
– CEP 76.877.012 e E-mail; coloniaz8@klik.com.
br CNPJ .07.848-911/0001-12, Código Sindical de 
Arrecadação .MTE/CEF n° 000564835.98606-1,e 
COLONIA DE PESCADORES ARTESANAIS Z-12 
DE PRESIDENTE MEDICI –CPAPMZ -12/RO- a 
AV . JI PARANA 973 —BAIRO CUNHA E SILVA 
. FONE .3471 1806 - PRESIDENTE MÉDICI/RO 
CEP, 76916-000 e E-mail: coloniaz12ro@homail.
com. CNPJ 10.734.651/0001-69, Código Sindical 
de Arrecadação TEM/CEF n° 000.564.835.98649-
5, Tudo em conformidade com o Artigo 578 a 610 
da CLT aprovado pelo DL n° 5452 de 1° de maio 
de 1943 e a Lei n° 11.699 de 13 de junho de 2008. 
Alertamos aos pescadores do Estado de Rondônia 
que o recolhimento individual da contribuição Sin-
dical Urbana somente terá validade se efetuado por 
meio da GRCSU com código de barras no padrão de 
cobrança bancária da FEBRABAN. Instruída pela 
portaria 488 de 23/11/2005 do Ministério 

do trabalho e Emprego.

Presidente Médici-RO 06 de fevereiro de 2012

Extrato de Contrato 

Contrato nº : 001/2012
Processo nº: G1. 116/2012 
Contratante: Município de Alvorada D’Oeste
Contratado: ANDRADE & RODRIGUES LTDA 

- EPP.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de 

materiais impressos. 
Empenho: n° 231/2012 
Valor: R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte 

reais)
Dotação Orçamentária: 02.02.04.12.361.1006.201

1.3.3.90.39/107
Data: 06/02/2012

Assinam:  

LAERTE GOMES – Prefeito Municipal
ANDRADE & RODRIGUES LTDA - EPP. 

Obs: Contrato assinado nos autos respectivo.

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial N.º001/2012

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guapo-
ré Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Guaporé 
Nº4557, esquina coma Av. Brasil Bairro - Cidade 
Alta, através da Equipe do Pregão Presencial, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 10.520/2002, 
e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a: Aqui-
sição de um veiculo tipo PICK – UP ZERO KM, 
Solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

  
INTERESSADO: Secretaria Municipal de 

Saúde.
a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo 

Nº.0144/2012
b) FONTE DE RECURSOS: TESOURO
c) ABERTURA: 02/03/2012  AS 08:00 HORAS .
d) VALOR GLOBAL:R$-49.000,00(Quarenta e 

nove Mil reais )
E) LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Li-

citação, no Prédio da Prefeitura Municipal, sito: Av. 
Guaporé Nº4557, esquina com a Av. Brasil, Bairro 
Cidade Alta, fone: (69) 3621-2489.

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
supracitado em dias úteis, das 7:00 às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 14 de Fevereiro de 
2012.

______________________
Suely Marques Santos

Pregoeiro Ofi cial  
Port.016/2012

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

PEDRO MATIAS DA COSTA, brasileiro, produtor 
rural, CPF no MF sob o nº 650.956.852-72, residente 
no Sítio Pica Pau, Agrovila 5, Assentamento Chico 
Mendes, zona rural, no Município de Presidente Médi-
ci/RO, comunica que foi extraviado, em lugar incerto, 
um bloco de notas fi scais de produtor rural, mod. 4,  
em seu nome, a partir do número 0000016. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(PROCESSO N.º 308/2012-SEMAD)

Nos termos do disposto no Artigo 25, inciso III, 
c/c o Artigo 26 parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, fi ca RATIFICADA A 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, consoante 
a documentação acostada aos autos do Processo 
Administrativo n.º 308/2012, estando, assim, justi-
fi cada sufi cientemente pelo Secretário Municipal de 
Administração - SEMAD, Senhor Josias José dos 
Santos, para a contratação direta de uma empresa para 
promover show musical nas festividades do Carna-
val/2012, pelo período de 04(quatro) dias, com início 
no dia 18/02/12 e término no dia 21/02/12, a partir da 
assinatura do respectivo contrato, a favor da empresa: 
R. C. FERREIRA & SANTOS LTDA ME, CNPJ 
13.753.133/0001-80, com sede à Av. Porto Velho, 2844, 
Fundos Pisos Superior- Centro, Cacoal-RO, nos termos 
da Justifi cativa, Projeto Básico e demais documentos 
inclusos nos autos, no valor total de R$ 23.000,00 
(vinte e três mil reais).

Município de Alvorada do Oeste/RO., 14 de fevereiro 2012.

Laerte Gomes
Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO
 DE AQUICULTURA

EU, OZORINO FERNANDES TEIXEIRA, INS-
CRITO NO CPF: 219.879.712-72, VENHO POR 
MEIO DESTE REQUERER A NUCOF/SEDAM 
O PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO 
, PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA 
LOCALIZADO NO  MUNICÍPIO  DE URUPÁ 
- RO NA LINHA  TN 22 LOTE 89 GLEBA 01 , 
ZONA RURAL.

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, 

valorize seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853


