
CHÁCARA

Cód_CH_006_11_ALV_
RO – Vende-se chácara lo-
calizada 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 reparti-
ções de pasto, todas com 
água; pista de pouso para 
avião de pequeno 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 
trator Massey Ferguson 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA  MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, sábado e domingo, 19 e 20 de maio de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

292, ano 2005; 1 trator 
Massey Ferguson 290, 
ano 1988; entre outros. 
Valor total da fazenda 
com porteira fechada – . 
Valor somente da fazen-
da. Aceita-se proposta, 
inclusive de pagamento. 
Tr. 9954-1016. 

C ó d _ F Z _ 0 0 5 _ 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 Valmet. Aceita-se 
proposta, inclusive de pa-
gamento. Tr. 9954-1016. 

C o d _ F Z _ 0 3 3 _ 11 _
CAS_RO  – Vende-se 
fazenda de 500 alq. com 
450 formados em pas-
tagem 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, 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS 
E INTERESSADOS

Prazo: 30 dias

CITAÇÃO DE: TERCEIROS, DESCONHECIDOS 
e INTERESSADOS

FINALIDADE: Dar conhecimento a terceiros e 
interessados de que neste juízo se processam os au-
tos de Inventário de bens deixados pelo falecimento 
de Narciso Joaquim de Souza,RG n. 387535 SSP/
RO, CPF n. 341. 366. 142-68, com data do óbito em 
29/06/2011, o qual residia na linha do Verdurão, km 
01, zona rural, em São Francisco do Guaporé/RO, 
sendo inventariante a Sra. Raquel Joaquim de Souza 
Cunha, fi cando os desconhecidos e pessoas interes-
sadas citadas da ação e intimadas de que correrá em 
cartório o prazo manifestarem sobre as primeiras 
declarações.

PRAZO PARA CONTESTAR: 10 dias

Processo: 0000142-32. 2012. 8. 22. 0022
Classe: Inventário
Inventariante: Raquel Joaquim de Souza Cunha 

e outros
Advogado: Admir Teixeira
Inventariado: Espólio de Narciso Joaquim de Souza
Sede do Juízo: Fórum Anísio Garcia Martin, Av. 

São Paulo,
1395, Cristo Rei, São Miguel do Guaporé/RO, 

76932-000 - Fax:
(69)3642-2660 - Fone: (69)3642-2661

São Miguel do Guaporé/RO, 07 de maio de 2012

(a)Dr. João Valério Silva Neto
Juiz de Direito

Vende-se apartamento escriturado no 
Condomínio Varandas do Urupá, medindo 
198,74 m² com 3 salas, uma suíte, 2 quartos, 
4 sacadas, 1 WC social, cozinha, quarto de 
empregada com WC, área de serviço, gara-
gem e piscina. Valor R$ 260 mil. Contato: 
8425-1557.

VENDE-SE APARTAMENTO

VENDE-SE 

UM MOTOR SCANIA GERADOR
180 KVA
CONTATO:34215258 COMERCIAL SÃO 

JOÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Poder Judiciário

Comarca de São Miguel do Guaporé/RO

EDITAL DE VENDA JUDICIAL

O Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível 
torna público que será realizada a venda do bem a se-
guir descrito e referente à Execução que se menciona. 

Processo: 1000206.93.2010.822.0022
Ação:  Cumprimento de Sentença

DESCRIÇÃO DOS BENS: 
01 (um) Ônibus, marca Mercedes Bens / 1315, ano 

1988/1988, Placa BUD-5212, banco de couro, seis 
pneus e step meia vida, em bom estado de conservação, 
avaliado em R$ 47.000,00.

DATAS PARA VENDA JUDICIAL:
Primeira: Dia 04 de Junho de 2012, às 09:00 

horas.
Segunda: Dia 15 de Junho de 2012, às 09:00 

horas.

Promovente: TEIXEIRA & SILVA LTDA –ME
Advogado: Amarildo Gomes Ferreira
Promovido: L. T DE FREITAS ME

OBSERVAÇÃO: Não sendo possível a intima-
ção pessoal do executado(a), fica o(a) mesmo(a) 
intimado(a) por este meio. Sobrevindo feriado nas 
datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á 
no primeiro dia útil subsequente.

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

Sede do Juízo: Fórum Juiz Anísio Garcia Martin, 
Av. São Paulo, 1395 Cristo Rei, São Miguel/RO.

São Miguel/RO, 3 de Maio de 2012

João Valério Silva Neto
Juiz Direito

PEDIDO DA LICENÇA DE AQUICULTURA 
 EU, OSMAR GONÇALVES DE OLIVEI-

RA INSCRITO NO CPF: 215.723.566-34, 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  66 
LOTE  227 GLEBA 03 , ZONA RURAL.

ADENDO MODIFICADOR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2012

PROCESSO Nº486 /2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL 
DO GUAPORE, através de seu pregoeiro, designado 
pela portaria 728, de 11 de Janeiro de 2011, torna 
público aos interessados, em especial às empresas 
participantes do pregão Presencial nº 082/2012, que 
foi publicado que sofrera a seguinte correção:

Onde se lê:
Pregão Presencial nº 082/2012.
Leia se:
Pregão Presencial nº 083/2012.
.

São Miguel do Guaporé, 18 de Maio de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

ADENDO MODIFICADOR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2012

PROCESSO Nº 315/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL 
DO GUAPORE, através de seu pregoeiro, designado 
pela portaria 728, de 11 de Janeiro de 2011, torna 
público aos interessados, em especial às empresas 
participantes do pregão Presencial nº 083/2012, que 
foi publicado que sofrera a seguinte correção:

Onde se lê:
Pregão Presencial nº 083/2012.
Leia se:
Pregão Presencial nº 084/2012.
.

São Miguel do Guaporé, 18 de Maio de 2012.

João Batista da Silva
Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA AGROPECU-
ÁRIA DOS PRODUTORES DE LEITE E CAFÉ 
DE JI-PARANÉ LTDA – COOPERLEITE inscrito 
no CNPJ 04.203.879/0001.20, no uso de suas atribui-
ções legais, convoca os senhores Associados, para 
reunirem em assembleia ordinária, a ser realizado 
no dia 31 de maio de 2012, na sede da Cooperativa 
Localizado a Linha 08, Gleba 04 lote 24 zona rural, 
às 14:00 horas, para tratar assunto sobre:

* Alteração de Membros do Conselho Fiscal
* Assunto internos.

Ji-Paraná RO, 18 de maio de 2012

João Vianez Alves
Presidente

Aviso de licitação
Pregão Presencial Nº. 005/FMS/2012

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, 
através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto 
Municipal nº 039/GB/2012, 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, Decre-
tos 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 Permanente (Micro Computador 
e Arquivo). Valor estimado de R$ 2.954,16 
(Dois mil novecentos e sessenta e quatro 
reais e dezesseis centavos). Com a fi nalidade 
de atender às necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMSAU) deste Município, 
Processo Administrativo nº GI - 409/2012, data 
para abertura de propostas e inicio da sessão 
pública: dia 04 de Junho de 2012, com início 
às 10:00  horas, horário local, local na sede da 
Prefeitura Municipal, Informações Comple-
mentares: O Edital e seus anexos encontram-se 
á disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções 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, 18 de Maio de 2012.

ELICARLOS T. DE CARVALHO
PRESIDENTE DA CPL

DECRETO 039/GAB/2012 de 02/04/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012

O Município de Seringueiras, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 33/2012, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. Sob o regime se execução indireta tendo como 
Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de elaboração de projetos de engenharia, 
assessoria e acompanhamento técnico de projetos 
junto aos órgão concedentes e fi scalização das obras 
publicas Municipais, para atender a semad, no Muni-
cípio de Seringueiras/RO, conforme Termo de Refe-
rência, autorizado pelo Processo Administrativo Nº. 
432/2012, com recursos:  RECURSOS LIVRES. O 
recebimento dos envelopes contendo a documentação 
e propostas de preços, se dará na sessão de abertura 
do certame que será realizado às 08:0h, do dia 31 
de maio de 2012, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL. O presente edital e seus anexos, 
poderá ser adquirido junto a comissão permanente 
de licitação, mediante recolhimento a Prefeitura do 
Município de Seringueiras, a importância de R$ 20,00 
(vinte reais), não reembolsáveis, através de DAM, 
emitido pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias 
úteis das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações 
pelo fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 18 de maio de 2012.

Alexandre Soares
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012

O Município de Seringueiras, através de seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados que na sede da Prefeitura Municipal de 
Seringueiras, sito a Avenida Jorge Teixeira, nº. 935, 
encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº. 34/2012, tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM. Sob o regime se execução indireta tendo como 
Objeto: aquisição de materiais, vidrarias e reagentes 
para instalação e manutenção do laboratório de aná-
lises de solo, para atender a semagri, no Município de 
Seringueiras/RO, conforme Termo de Referência, au-
torizado pelo Processo Administrativo Nº. 384/2012, 
com recursos:  RECURSOS LIVRES. O recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e propostas 
de preços, se dará na sessão de abertura do certame 
que será realizado às 09:0h, do dia 31 de maio de 
2012, na sala da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL. O presente edital e seus anexos, poderá ser 
adquirido junto a comissão permanente de licitação, 
mediante recolhimento a Prefeitura do Município 
de Seringueiras, a importância de R$ 20,00 (vinte 
reais), não reembolsáveis, através de DAM, emitido 
pelo Setor de Tributos e Fiscalização, em dias úteis 
das 07:00 as 13:00 horas, maiores informações pelo 
fone (xxx69) 3623-2694.

Seringueiras - RO, 18 de maio de 2012.

Alexandre Soares
Pregoeiro

água de poço. Mas aceita 
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 
fazenda 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. Ener-
gia monofásica e água 
encanada. Interessados 
entrar em contato com 
o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
69-3412-2142. 

C ó d _ F Z _ 0 0 8 _ 1 0 _
SER_RO - Vende-se fa-
zenda 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 alvenaria inaca-
bada, com energia. Tratar 
9954-1016.


