
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 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 balaustres. Mas acei-
ta proposta ou troca em 
gado, caminhão ou carro. 
Tr. 3412-2142.

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 Escritura 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 
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 
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, barra-
cão 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 

CLASSIFICADOS
Ji-Paraná, quinta-feira, 8 de novembro de 2012 - Correio Popular6 Futuro está dentro da mente.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

CHÁCARA 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, 
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. 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. 

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.

C ó d _ F Z _ 0 2 0 _ 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, 
todas com água, cerca de 
arame liso com 5 fi os 7 

HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO O RELATÓRIO FINAL DE 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRE-
SENCIAL N.º 81/2012, APRESENTADO PELA 
PREGOEIRA, CONSTANDO NO PROCESSO DE 
N.º 2338/2012, QUE TEM POR OBJETO A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS 
DE LIMPEZA E DE COZINHA, PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO E SOCIAL. HOMOLOGO O PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO A FAVOR DO(S) LICITANTE(S): 
J.B.R BRITO ME, NO VALOR TOTAL DE R$ 
16.458,30 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS 
E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CEN-
TAVOS).

ALVORADA DO OESTE, 
07 DE NOVEMBRO DE 2012.

José Walter da Silva
Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A Srª. Ivana Toro Serafim, inscrito no CPF de 

nº.409.303.512-15, com propriedade rural localizada 
na Linha 81, km 08, Gleba 16, Lote 36 C, no Município 
de Ouro Preto do Oeste, torna publico que requereu 
junto ao NUCOF/SEDAM, a Licença Prévia para 
atividade de Piscicultura. 

PEDIDO DE LICENÇA  DE INSTALAÇÃO
A Srª. Ivana Toro Serafim, inscrito no CPF de 

nº.409.303.512-15, com propriedade rural localizada 
na Linha 81, km 08, Gleba 16, Lote 36 C,, no Município 
de Ouro Preto do Oeste, torna publico que requereu 
junto ao NUCOF/SEDAM, a Licença de Instalação 
para atividade de Piscicultura.   

PEDIDO DE LICENÇA  DE OPERAÇÃO
A Srª. Ivana Toro Serafim, inscrito no CPF de 

nº.409.303.512-15, com propriedade rural localizada 
na Linha 81, km 08, Gleba 16, Lote 36 C, no Município 
de Ouro Preto do Oeste, torna publico que requereu 
junto ao NUCOF/SEDAM, a Licença de Operação 
para atividade de Piscicultura.

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa RIGON & CIA LTDA (PICA PAU 
MAQUINAS AGRICOLAS), inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.651.923/0001-00, estabelecida na Avenida 
Transcontinental, 1650 – Bairro Primavera, no Muni-
cípio de Ji-Paraná (RO), solicita o comparecimento do 
funcionário Sr. Gileno Vieira Santos, CTPS nº 85806 
Série 335 MT, para que apresente motivo que impede 
seu comparecimento ao trabalho. Caso contrário, fi ca 
considerada sua atitude como ato de renúncia ao cargo, 
fi cando V. Sª. demitido por abandono de emprego, 
na forma do dispositivo citado na CLT, nos termos 
do artigo 482, alínea I, restando consignado o prazo 
de 24 (vinte e quatro horas) a contar desta para que 
reinicie suas atividades ou justifi que, no mesmo prazo.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
 LICENÇA DE OPERAÇÃO. 

 
O Sr .  MIGUEL PAULO MAIA.  CPF: 

237.552.612-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO AMBIENTAL- SEDAM, A RENOVAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DE PISCICULTURA, DE SUA PROPRIEDADE 
LOCALIZADA NA  LINHA TN22 GLEBA 01 LOTE 
59, ZONA RURAL DE URUPÁ. 

AVISO DE SORTEITO DOS BENEFICIÁRIOS 
INSCRITOS NO “PROGRAMA MINHA 

CASA, MINHA VIDA - II PMCMV”

A Secretária Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Econômico Social comunica a

 Todos os candidatos que fi zeram  a inscrição para 
seleção do Programa Minha Casa, Minha Vida – II 
PMCMV”, em Alvorada do Oeste, que o sorteio 
acontecera no dia 08 de Novembro de 2012 na sede 
da Secretaria,  e que  a seleção será em consonância 
com a portaria  nº 610, de 27/12/2011, do Ministério 
das Cidades, observado ainda o que segue:

1. Conforme previsão da Portaria nº 610, de 
27/12/2011, do Ministério das Cidades, em cumpri-
mento ao que estabelece o Estatuto do Idoso - Lei Fe-
deral nº 10.741/2003 -, em seu art. 38, inciso I, 3% (três 
por cento) das vagas serão para os idosos inscritos.

2. Ainda em observância ao estabelecido na refe-
rida Portaria do Ministério das Cidades,  candidatos 
defi cientes ou cuja família façam parte pessoas com 
defi ciência, o percentual de 3% (três por cento).

3. Após os procedimentos de sorteio dos idosos e dos 
defi cientes indicados nos itens “1” e “2”  serão feitas 
as aplicações dos critérios nacionais: 

Composto por candidatos que preencham os Crité-
rios nacionais.

a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres 
ou que tenham sido desabrigadas; b) famílias com 
mulheres responsáveis pela unidade familiar; 

c) famílias de que façam parte pessoas com defi -
ciência; - 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A fi rma ÊNIO AMARAL DE PAIVA, CNPJ n° 

05.882.881/0001-35, localizada na Rua Curitiba, n° 
1.010, Bairro Nova Brasília, cidade de Ji-Paraná/RO, 
comunica que requereu junto à Secretária de Estado 
do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, em 
29/10/2012 a PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LI), 
para ampliação de instalações destinadas às atividades 
de Comércio a Varejo de Combustíveis e Lubrifi cantes 
para Veículos Automotores.

Ji- Paraná, 29 de outubro de 2012.

PEDIDO DE LICEÇA DE INSTALAÇÃO
A fi rma ÊNIO AMARAL DE PAIVA, CNPJ n° 

05.882.881/0001-35, localizada na Rua Curitiba, n° 
1.010, Bairro Nova Brasília, cidade de Ji-Paraná/RO, 
comunica que requereu junto à Secretária de Estado 
do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, em 
29/10/2012 a PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO (LI), para ampliação de instalações destinadas 
às atividades de Comércio a Varejo de Combustíveis 
e Lubrifi cantes para Veículos Automotores.

Ji- Paraná, 29 de outubro de 2012.

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA
A S.P. SARAIVA LTDA - ME, Localizada na Linha 

95, Km 38, Zona Rural no município de Costa Mar-
ques/RO. CNPJ: nº 16.596.232/0001-94, torna públi-
co que requereu ao NUCOF/SEDAM em 05/11/2012, 
a Licença Prévia, da atividade de loteamento para 
condomínio de veraneio.

PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
A S.P. SARAIVA LTDA - ME, Localizada na Linha 

95, Km 38, Zona Rural no município de Costa Mar-
ques/RO. CNPJ: nº 16.596.232/0001-94, torna públi-
co que requereu ao NUCOF/SEDAM em 05/11/2012, 
a Licença Instalação, da atividade de loteamento para 
condomínio de veraneio.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO

MADEIREIRA VENECIANA LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede e foro a Av. Daniel 
Comboni, nº 2760, no município de Ouro Preto/RO, 
cadastrada no CNPJ nº 02.640.398.0001-56, torna 
público que requereu no dia 06 de novembro de 2012, 
ao COLMAM/SEDAM, a RENOVAÇÃO DE LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO (Processo nº 1801/0004/2000) 
na atividade de Serraria com desdobro de madeiras, 
comercio varejista e atacadista de madeiras, benefi -
ciamento, secagem e marcenaria.

Antonio Carlos Bulian

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 pro-
posta. Interessados tratar 
69-9974-4030. 

Cód_032_11_ARQ_
RO - Vende-se fazenda 
com 3.800 alq.,  municí-
pio de Rio Crespo, dos 
quais 1.800 formados e 
cercados com arame liso 
de 5 e 6 fi os. várias di-
visões, 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, bar-
racão p/ ofi cina, garagem, 
escritório em alvenaria, 
barracão em alvenaria 
para sal, rações e ferra-
mentas. Pista para pouso 
de avião de pequeno porte 
com 800 m. Escritura Pú-
blica, mas aceita proposta, 
inclusive de pagamento.  
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
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 
pastagem, 9 divisões de 

pasto, todos com água e 
400 alq. ainda virgem, 
curral com 8 divisões, 
casa sede simples em ma-
deira, medindo 8X10, 
e coberta com Eternit.. 
Aceita proposta, inclusive 
de pagamento. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
9954-1016.

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 apropria-
da para se fazer um ou 
mais projetos de mane-
jo. curral simples. casa 
sede em alvenaria coberta 
com telha de barro e casa 
para peão coberta com 
Eternit. Aceita proposta, 
Interessados entrar em 
contato com o Vicente 
no: vicentecorretor37@
hotmail.com ou 69-9974-
4030 ou no Fixo:69-3412-
2142. 

SÍTIO

C ó d _ S T _ 0 3 5 _ 11 _
ALV_RO - Vende-se  sitio 
de 21 alq. em Alvora-
da D’Oeste. formados, 
3 represas, 2 repartições 
de pasto, curral de 40 X 
40, tulha de 4 X 4 cober-
ta 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 si-
tio 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 córre-
go, água potável de poço 
e energia bifásica. – Pa-
gamento em dinheiro a 
vista .Interessados tratar 
69-9974-4030. 

ST_004_11_MCH_RO 
- Vende-se sitio de 16 
alq. todos formados, em 
Machadinho 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 variedade de 
arvores frutíferas. Valor 
R$ 100.000,00. Mas, acei-
ta proposta, inclusive de 
pagamento. Interessados 
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 Mel-
gaço – 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 
proposta. Interessados 
entrar em contato com o 

Vicente no: vicentecor-
retor37@hotmail.com 
ou 69-9974-4030 ou no 
Fixo:69-3412-2142. 


