
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 fi os de ara-
me liso e com 3 divisões de 
pasto, todas com água “ótima 
para criação de carneiros ou 
cabritos”. Tulha medindo 
3X4, represa, casa de ma-
deira, coberta com telha 
de barro medindo 8X22 
com 3 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, dispensa, na 
cerâmica e forro de PVC, 
cercada com muro e balaus-
tres. 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. 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 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 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/PMJ/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº. 017/GP/2012 torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar na forma 
da Lei Federal nº. 8.666/93 licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, que será realizada no dia 10 DE SETEM-
BRO DE 2012, ÀS 08h: 30 min., na sala de reunião da 
CPL, situada a Avenida Rio Branco nº. 2017 Centro, 
nesta cidade, objetivando: Contratação de empresa 
especializada em engenharia civil para Implantação 
de Sinalização de Trânsito,  conforme Projeto Básico. 
Autorização: Processo nº. 2541/SEMURB/2012. No 
valor global de R$ 607.383,40. O Edital encontra-se a 
disposição na sala da CPL, onde poderá ser adquirido 
por meio eletrônico sem nenhum custo. Informações 
no endereço supracitado, pelo telefone (69) 3521-6993 
fax 3521-6445, e-mail cpl_pmj2011@hotmail.com.

Em, 22 de agosto de 2012.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente da CPL

ALUGUEL

Aluga-se uma ótima residência, em 
alvenaria, toda murada, com interfone, 3 
quartos, sendo uma suíte, wc social, sala 
grande, cozinha, na Avenida Aracaju, 
1864-fundos. Interessados tratar pelos 
fones 8409-17135 e 9984-2528.

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 

EU, VANDERLEY RAMOS SOUZA, 
brasileiro, produtor rural, inscrito no CPF: 
888.049.172-53, residente na linha 17 Lote 135 
GB 01 município de Urupá - RO, comunica que 
foi extraviado em lugar incerto, notas fi scais de 
produtor de Nº 0000103 e 0000134 de acordo 
com o Boletim de Ocorrência Nº 127N2012. 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA:
ÓRGÃO EMITENTE:

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 dias

De: Rosângela Correa de Freitas,
Finalidade: CITAÇÃO da parte devedora 

acima qualificada para que PAGUE, dentro de 
três (03) dias, o débito no valor de R$ 1158,35 
(Mil Cento e Cinqüenta e Oito Reais e Trinta 
e Cinco Centavos), e cominações legais, sob 
pena de, não efetuado o pagamento, ser(em)-lhe 
penhorado(s) bem(s) tantos quantos bastem para a 
satisfação do crédito do exeqüente. Fica a parte deve-
dora CIENTIFICADA de que, a partir da término do 
prazo deste edital, e independentemente de penhora, 
depósito ou caução, fl uirá o prazo de quinze (15) dias 
para opor, querendo, EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Processo: 0001061-57.2012..8.22.00
Classe: Execução de título extrajudicial
Valor: R$ 1158,35
Parte Autora: Boasafra Comércio e Representa-

ções Ltda
Advogado(a): Giane Ellen Borgio Barbosa (OAB/

RO. 2027)
Parte Ré: Rosângela Correa de Freitas
Sede do Juizo: Fórum Eurico Soares Mon-

tenegro, Av. João Pessoa, 4555, Centro, CEP 
76.940-000, Rolim de Moura, RO, Brasil, (69) 
3442-2268, ramal 216.

Rolim de Moura, 20 de Agosto de 2012.

(a) Jeferson Cristi Tessila de Melo
Juiz de Direito

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 78/2012.

O Município de Alvorada do Oeste – RO, através 
da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 
17 de 2012, torna público que realizará Licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço 
unitário por item. Objeto- Aquisição de peças e ou-
tros materiais de consumo e serviços de recapagem 
e duplagem de pneus, nos quantitativos descritos no 
Edital, para atender tratores agrícolas e roçadeira, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Agricultura. Processo Administrativo nº 2188/2012. 
Valor Estimado R$ 26.825,92. A abertura será rea-
lizada no dia 05 de setembro de 2012 às 09h:00. O 
Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados 
no site www.alvoradadooeste.ro.gov.br, bem como 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Alvorada do Oeste - RO, Av. Marechal Deodoro, 
4695, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, 
exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 
às 13:30 horas, para maiores informações através do 
telefone (69) 3412-2647. 

Alvorada do Oeste/RO, 23 de agosto de 2012.

Janete Maria Pasqualotto da Silva
Pregoeira 

EXTRATO DO CONTRATO
Contrato: 064/2012
Processo Nº: 456/2012
Dispensa de Licitação
Comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
Vendedor: CLAUDEMIR FERREIRA.
CPF Nº. 687.224.192-68
Objeto:Aquisição de um móvel rural, localizado na 

BR 429, KM 10, sentido São Miguel do Guaporé – 
RO, com área de 10,89 HÀ Limites de confrontações: 
Norte, com lote 249, Remanescente da Gleba 01; 
Leste, com lote 249, remanescente da Gleba 01; sul 
com o lote 151; da Gleba 01, separada pela BR 429; 
e oeste, com o lote 248, da Gleba 01.

Assinatura: 15 de agosto de 2012.
  VALOR : R$ 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)           
Assinam: Celso Luiz Garda e Claudemir Ferreira

Seringueiras - RO, 15 de agosto de 2012.

Celso Luiz Garda
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

EXTRATO DO CONTRATO
Contrato: 064/2012
Processo Nº: 456/2012
Dispensa de Licitação
Comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERINGUEIRAS
Vendedor: CLAUDEMIR FERREIRA.
CPF Nº. 687.224.192-68
Objeto:Aquisição de um móvel rural, localizado na 

BR 429, KM 10, sentido São Miguel do Guaporé – 
RO, com área de 10,89 HÀ Limites de confrontações: 
Norte, com lote 249, Remanescente da Gleba 01; 
Leste, com lote 249, remanescente da Gleba 01; sul 
com o lote 151; da Gleba 01, separada pela BR 429; 
e oeste, com o lote 248, da Gleba 01.

Assinatura: 15 de agosto de 2012.
  VALOR : R$ 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais)           
Assinam: Celso Luiz Garda e Claudemir Ferreira
                                           
Seringueiras - RO, 15 de agosto de 2012.
 

Celso Luiz Garda
Prefeito Municipal

CPF 554.545.859-04

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
 E ADJUDICAÇÃO

A prefeita do Município de Costa Marques, Estado 
de Rondônia, no uso de suas atribuições, e consideran-
do o parecer favorável, HOMOLOGA o procedimen-
to licitatório constante do Processo Administrativo 
nº 1213/SEMOSP/2012, que originou a Tomada 
de Preços nº 05/CPLM/2012, 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 Cons-
trução de Passeios Públicos com Acessibilidade, 
compreendendo Calçamento em Ruas e Avenidas 
do Município de Costa Marques, tudo conforme 
descrito no plano de trabalho do Constrato de Re-
passe nº 767181/2011/MC/CAIXA, solicitado pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
e ADJUDICA o referido objeto à empresa: MEGA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, no 
valor de R$ 119.970,49 (Cento e dezenove mil no-
vecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos)  

Publique-se.

Após, à Secretaria Municipal de Fazenda para a 
emissão de Nota de Empenho e posteriores elaboração 
do contrato nos termos da minuta.

Costa Marques-RO, 10 de agosto de 2012.

____________________
Jacqueline Ferreira Góis

Prefeita Municipal

Av. Chianca, nº 1381, Centro, Costa Marques – 
RO, fone 3651-3895

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa MULTILUB COMERCIO DE LU-

BRIFICANTES LTDA ME , inscrito no CNPJ do 
MF sob o número 02.092.051/0001-16, com endereço 
localizado na Av. Transcontinental, 2182 - Dois de 
Abril - no município de Ji-Paraná (RO), torna público 
que requereu junto à SEDAM (Secretaria de Desen-
volvimento Ambiental) na Coordenadoria de Licen-
ciamento e Monitoramento Ambiental - COLMAM, 
a Licença Prévia (LP) para a atividade de Comércio 
atacadista de lubrifi cantes.

 
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O sr. MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFI-
CANTES LTDA ME , inscrito no CNPJ do MF sob o 
número 02.092.051/0001-16, com endereço localizado 
na Av. Transcontinental, 2182 - Dois de Abril - no 
município de Ji-Paraná (RO), torna público que reque-
reu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de 
Instalação (LI) para a atividade de Comércio atacadista 
de lubrifi cantes .

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O sr. MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFI-
CANTES LTDA ME , inscrito no CNPJ do MF sob o 
número 02.092.051/0001-16, com endereço localizado 
na Av. Transcontinental, 2182 - Dois de Abril - no 
município de Ji-Paraná (RO), torna público que reque-
reu junto à SEDAM (Secretaria de Desenvolvimento 
Ambiental) na Coordenadoria de Licenciamento e 
Monitoramento Ambiental - COLMAM, Licença de 
Operação (LO) para a atividade de Comércio ataca-
dista de lubrifi cantes .

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa AUTO POSTO E TRANSPORTADORA 
SAVANA LTDA., inscrita no nº CNPJ do MF sob o 
número 02.754.502/0001-33, com endereço à ROD 
BR 364 KM 388 LOTE 18 GLEBA 19 – Zona Rural – 
Município de Ouro Preto do Oeste - RO, torna público 
que requereu junto à SEDAM (Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Ambiental), na COLMAM – 
Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento 
Ambiental, o pedido da renovação da sua LO - Li-
cença de Operação para a atividade de Comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 14a REGIÃO
Vara dó Trabalho DE Vilhena

Av. Rony de Castro Pereira,  3945,  Jar-
d im Amér i ca  — Vi lhena /RO –  E-MaiL
vtvilhena@trt14.jus.br—Telefone: (69) 3321-2668

EDITAL DE CONCLAMAÇÃO

Autos n°: 0003900-63.2008.5.14.0141
Autor:  Ministério Público do Trabalho - Procu-

radoria: Regional do Trabalho da 14ª Região
Réu:  PEM Engenharia Ltda

De ardem do Excelentíssimo Senhor ANDRÉ 
SOUSA PEREIRA,  Juiz do Trabalho da Única Vara 
do Trabalho de Vilhena/RO, por meio deste fi cam de-
vidamente CIENTES OS EX E ATUAIS EMPRE-
GADOS

.
 DA EMPRESA PEM ENGENHARIA 

LTDA acerca da decisão da folhas 820/821 . dos 
autos supracitados, a qual delibera quanto ao 
método liquidatário da sentença proferida nos  mes-
mos. Cumpre destacar que o presente título executivo 
judicial, decorreu do manejo da ação civil pública 
por parte do MPT com  o fi m de ver tutelados direitos

 
coletivos e individuais homogêneos. A referida sen-
tença contém várias condenações,: algumas destinadas 
à salvaguarda desinteresses coletivos e outras à de 
direitos individuais homogêneos, mais  precisamente 
imputando obrigação à acionada em adimpliar as 
horas in itinere devidas aos seus empregados. 

P e l o s  m o t i v o s ,  a c i m a  d i s p o s t o s  C O N -
CLAMAMOS OS TITULARES DOS DIREI-
TOS, a  proporem as ações de liquidação individual 
por artigos. A demanda poderá ser proposta 
através

 
de advogado, devidamente habilitado pe-

rante a OAB, ou pessoalmente, para tanto bastando 
comparecer à Vara do

.
 Trabalho desta cidade com os 

documentos  pessoais e a CTPS, cópia da sentença 
deste autos ou respectiva certidão emitida por este 
Juízo, além de outros que entenda pertinentes, 
apresentando as alegações e o  pedidos necessários à 
quantifi cação do seu direitos (nexo de 

 
causalidade, 

dano e valor). O prazo para exercício de tal facul-
dade é de 01 ano, a contar da data de publicação 
dos editais.

Vilhena/RO, 17 de Agosto de 2012

MARINA LIMA DOS SANTOS
Técnico Judiciário

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 
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 cober-
to com Eternit de 10X8, 5 
represas,  casa pra peão de 
7X5, energia da CERON e 
água de poço. Título Defi niti-
vo. Valor é Dois Milhões, in-
cluindo 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 mé-
dio 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 quartos, 3 ba-
nheiros, 3 salas, dispensa e 
cozinha muito grande. área 
em formato de “L”. Energia 
trifásica, 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 cerâmica, 
e outra de madeira com 
3 quartos, sala e as duas 
casas tem dispensa e área na 
frente. Energia monofásica 
e água encanada. Interes-
sados entrar em contato 
com o Vicente no: vicente-
corretor37@hotmail.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 ara-
me liso, 5 fi os, com varias di-
visões todas com água, curral 
com balança e tronco, dois 
rios e varias nascentes. Sede 
de alvenaria inacabada, com 
energia. Tratar 9954-1016.

Cód_FZ_020_11_SMG_
RO – Vende-se fazenda 
com 215 alq. 110 cercados 
e formados, localizada na lh 
106 - km 12 – Lado Norte, 
São Miguel do Guaporé. 
105 alq. de mata virgem  16 
repartições de pastagem, to-
das com água, cerca de arame 
liso com 5 fi os 7 represas, 
curral de 30X30, tulha de 
7X7, 9.000 pés de café. Casa 
de madeira coberta com eter-
nit, piso queimado, medindo 
8X8, 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro em alvenaria e 
área lateral. Energia elétrica.. 
Estuda-se proposta. Interes-
sados tratar 69-9974-4030. 


