
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: vicentecorre-
tor37@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 sani-
tário piso queimado. Água 
de poço, e energia própria.

Cód_ST_044_11_CAC_
RO - Vende-se sitio locali-
zado 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 formado 
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 
casas de madeira coberta 
com telhinha de barro, 
cercada. Aceita propos-
ta. Interessados entrar em 
contato com o Vicente no: 
vicentecorretor37@hot-
mail.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 Al-
vorada D’Oeste. 3 quartos, 
2 suítes, 3 salas, cozinha, 
edícula, área de lazer e la-
vanderia. Os três banheiros 
todos na cerâmica. Casa 
com piso de cerâmica e for-
rada 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.

Cód_CS_038_11_ALV_
RO – Vende se casa de 
alvenaria na Avenida Sar-
gento Mário Nogueira Vaz, 

4.820, Centro, Alvorada D’ 
Oeste, 100 m2 de área cons-
truída, toda na cerâmica e 
com forro misto, 2 quartos, 
suíte, sala, cozinha, dispen-
sa, banheiro social, área na 
frente, varanda nos fundos 
e mais edícula com área de 
serviço anexo. Terreno de 
10 X 50, todo murado com 
calçada na frente e com 
as instalações hidráulicas 
ligadas a rede de esgoto 
municipal. Energia elétrica 
com padrão bifásica, rede 
de telefone, internet, água 
tratada do SAAE – 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_CS_043_11_ALV_
RO - Vende-se casa de 
alvenaria toda na cerâmica 
na Avenida JK, 5440, Bairro 
São Francisco, Alvorada 
do Oeste, 2 quartos, sala, 
cozinha e banheiro todo 
na cerâmica e forrada com 
forro de madeira, murada, 
Energia da “CERON” e 
água da “SAAE”, aceita-se 
proposta inclusive pega-se 
um carro. Interessados falar 
69-3412-2142. 

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 pas-
to, cercada com 12 fi os 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 te-
lha 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 
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 me-
nos 600 m2 de construção. 4 
quartos, 3 banheiros, 3 salas, 
dispensa e cozinha muito 
grande. área em formato 
de “L”. Energia trifásica, 
água de poço. Mas aceita 
proposta. Interessados tratar 
nos seguintes telefones: 69-
9952-2456 e ou 8488-0022, 
ou ainda se preferir, no tele-
fone 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 enca-
nada. Interessados entrar 
em contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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 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, lo-
calizada na lh 106 - km 12 
– Lado Norte, São Miguel 
do Guaporé. 105 alq. de 
mata virgem  16 reparti-
ções de pastagem, todas 
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 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 sim-
ples em madeira, medin-
do 8X10, e coberta com 
Eternit.. Aceita proposta, 
inclusive de pagamento. 
Interessados entrar em con-
tato pelo 9954-1016.

C O D _ F Z _ 0 3 9 _ 11 _
CMA_RO – Vende se 
fazenda em Costa Marques, 
com 1.270 alq., com 500 
alq. formados em pasta-
gem, 8 divisões todas com 
água. área de mata, ainda 

GERAL
Ji-Paraná, sábado e domingo, 27 e 28 de outubro de 2012 - Correio Popular6 Elogie e abençoe Deus que Se aloja no seu interior.

Vende-se casa de alvenaria no 2º distrito de Ji-Paraná, 
terreno com 360 m2, 230 m2 de área construída, cozinha 
com móveis planejados e eletrodomésticos, lavanderia, 
duas despensas, um quarto de casal, dois quartos de 
solteiro, um banheiro social, uma suíte casal Master com 
banheira de hidromassagem e Closet, sala, Hall, forro 
de gesso em todas as peças, área de lazer com piscina 
e churrasqueira, um banheiro de piscina, garagem para 
três carros, canil, jardinagem, árvores frutíferas, portão 
eletrônico, cerca elétrica de seis fi os, sistema de alarme, 
ar condicionado em todas as peças. Casa escriturada, 
rua asfaltada, bairro bloquetado. Valor: R$ 330.000,00. 
Contatos - Michele: 8485-4912 ou 8127-9038 ou 
micheledfs@bol.com.br

VENDE-SE CASA

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

COMARCA: Pimenta Bueno
ÓRGÃO EMITENTE: 1ª Vara Cível

1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno-RO

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
Prazo: 30 dias

Processo: 0000141-86.2012.8.22.0009
Classe: Monitória
Procedimento: Procedimento Especial de Jurisdição 

Co
Requerente: Boasafra Comércio e Representações 

Ltda
Advogado: Giane Ellen Borgio Barbosa
Requerido: S.G. Do Nascimento & Cia Ltda Me
Valor da Causa: R$ 3.181,11

CITAÇÃO de S.G. DO NASCIMENTO & CIA 
LTDA ME, Cnpj nº 06.061.978/0001-40, de outras 
qualifi cações ignoradas, estabelecida em lugar incerto 
e não sabido.

FINALIDADE: Efetuar o pagamento, no prazo de 
15 (quinze) dias, do valor que lhe é cobrado, podendo, 
nesse prazo, oferecer embargos, advertindo-se que, 
caso cumpra a determinação, fi cará isento de custas e 
honorários advocatícios, fi xados estes, entretanto, para 
o caso de descumprimento, em 10% sobre o valor da 
causa. Em caso de não cumprimento da determinação 
e tampouco oferecimento de embargos, constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial.

PRAZO PARA OPOR EMBARGOS: 15 (quinze) 
dias, contados a partir da data de publicação deste 
edital.

Sede do Juizo: Fórum Ministro Hermes Lima Rua 
Cassimiro de Abreu, 237, Centro, CEP 76.970-000, 
Pimenta Bueno-RO. Fone/Fax: (069) 3451 2477.

Pimenta Bueno-RO, 13 de julho de 2012

Sandra Regina Baptista Neves
Escrivã em Substituição – mat. 002990

PEDIDO DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA
0 Sra. SINHORINHA RODRIGUES DA CON-

CEIÇÃO, CPF:  115.074.622-04, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, A 
OUTORGA DE USO DA ÁGUA, DE SUA PROPRIE-
DADE LOCALIZADA NA LH  28, DE NOVEMBRO, 
RAMAL CUJUBIM GRANDE, LH DA AMIZADE, 
NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO.

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA
0 Sra. , SINHORINHA RODRIGUES DA CON-

CEIÇÃO, CPF: 115.074.622-04, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, A 
LICENÇA PRÉVIA DE PISCICULTURA, DE SUA 
PROPRIEDADE LOCALIZADA NA LH  28 DE NO-
VEMBRO, RAMAL CUJUBIM GRANDE, LH DA 
AMIZADE, NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
0 Sra. SINHORINHA RODRIGUES DA CON-

CEIÇÃO, CPF: 115.074.622-04, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, 
A  LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PISCICUL-
TURA, DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA 
NA LH  28 DE NOVEMBRO, RAMAL CUJUBIM 
GRANDE, LH DA AMIZADE, NO MUNICIPIO DE 
PORTO VELHO.

  
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

0 Sra. SINHORINHA RODRIGUES DA CON-
CEIÇÃO, CPF: 115.074.622-04, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO À SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE PISCICULTURA, 
DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA LH  28 
DE NOVEMBRO, RAMAL CUJUBIM GRANDE, 
LH DA AMIZADE, NO MUNICIPIO DE PORTO 
VELHO.

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 
– RO, através de seu PREGOEIRO, designada pela 
portaria nº 10130/CPL/2012, torna público para co-
nhecimento dos interessados que realizará na forma 
do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto 
Municipal nº 2613/PMSMG/2009, que se encontra 
autorizado através do processo nº 887/SEMTRAS 
/2012, a realização de licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 126/2012, tendo a fi nalidade: 
Despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
para atender as necessidades do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, Vinculando a Se-
cretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. 
Valor Estimado R$ - 8.398,32 (Oito Mil, Trezentos 
e Noventa e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos), 
conforme especifi cações constantes no Edital, Data de 
Abertura: 08/11/2012 as 09h00min horas, no endereço 
AVENIDA SÃO PAULO, 1490, Prefeitura Municipal 
de São Miguel do Guaporé. O ato convocatório e todos 
os elementos integrantes encontram-se disponível 
para consulta, na sala da CPL. E sua aquisição poderá 
ser feita de segunda a sexta feira das 07h00min as 
13h00min ou pelo e-mail: cpl@saomiguel.ro.gov.br 
mediante requerimento. Maiores informações serão 
prestado na sala da CPL em horário de expediente ou 
pelos telefones 069-3642.2200/2201.

São Miguel do Guaporé, 26 de Outubro de 2012.

Roberto Rodrigues da Silva
Pregoeiro Interino

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo, valorize 

seu dinheiro”

LIGUE - 3421-6853


